
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ΡΒΟΙΙΒΟΟΜΕΝΑ 

Δα οοαϊοο  ΜΟΚΑ ΒΒ ΠΡῚ,, αυἱ ἰᾶται ἴῃ Ῥγοτῖθυ8 νΟΪ απ] 8 υϑὰγ- 6 ἐοαϊς 

Ραὺϊ οὐ ἴῃ ῬΓΟ]ΘρΟΙΏΘηΪ8 γ0]. 1 ἀοϑοῦρι δβαηΐ, ἀηὰ8 δΔοσθαϊὺ ἴῃ ἢοο γνο]ὰ- 

τηϊη6 Ργηυπι Δ] 18 οοᾶοχ Ὁ. οϑὺ δυίΐθῃ [.δατθηὐ δ η 8 ῥα ΐ. Χ 

οοα. 28, τηϑι γδηδοθυϑ, [ΟσηδΔ6 απδγίδθ ΤΩΪΠΟΥΒ, αυο πὶ 8860}}0 ΧΙἧ 

Βαμπάϊηϊ, βδϑουΐϊο ΧΙΥ͂ [.. Οὐ {ρα}. σοηίϊηοθὶ δὸχ ἰἰὑτοθ ΡἘ]]ΟῊ18 

Ποο οΥΑΪΠ6: 

1. Φίλωνος περὶ τοῦ βίου Μωυσέως (ΞΞ Πἰδ6γ 1). 

2, λόγος δεύτερος (ΞΞ ἐδ υἱέα λίοϑίβ Ἰῖρ6γ 11). 

8. περὶ ἱερωσύνης λόγος γ᾽ (ΞΞ ἐδ υἱία λίοβ᾽8 ἴδον 111}. 

4. Φίλωνος περὶ ἀρετῶν ἥτοι ἀνδρείας καὶ εὐσεβείας καὶ φιλανθρωπίας 

χαὶ μετανοίας (ΞΞΞ α(ὁ γογεἰξιμαεηθ). 

ὅ. βίος πολιτιχοῦ, ὅπερ ἐστὶ περὶ ᾿Ιωσήφ. 

Ὁ. περὶ τοῦ τίς ὃ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος. 

1Π6]Ρ10 ἢϊο ροβίγομηβϑ 06 [0]. 811", [0114 δυίΐίοιῃ 96---116 (ΞΞ ρ. 24, 

χαὶ τὰς χεῖρας πβδαι6 δὰ ἤποπι 11071) ἰθῃ}]0Γ]8 ομαγίδο ϑυπηΐ, ϑβογὶρίδ 

ΙΏΔη 8866. ΧΥ͂Ι οἱ ϑυρρ]οία οχ ΤΌΓΠΘΟΙ οαἀϊοηθ. αυοά οἰῇοϊίαΣ νἱ11}8 

ΟΧχ δαἀϊοηθ ΡΓΪΠΟΙΡΟ 1ἴῃ ΟΟαϊοθπὶ ὑτγδηβ αι 18 Ὑ6] [4180 σοτγθοίϊβ, νο]αΐ --- 

Ρδυοᾶ ΘηΪ ΠΏ δἰΐοσαμη ἜΧΟΙ Ρ]8 --- Ρ. 26,1 διανοῆσαι (διανοήσαι ΤΌΓΏ.). 

21, 8 γινομένους (δινομένους Τυτη.). 21,14 ϑοχεῖ. 29,14 ὀφελόντων. 

80,20 αὐτῶ. 82,6 τούτων δὲ. 84,Ὁ τὸ (ρτο τὰ). 4τ186 οἸηηΐα Υἱ (ἃ Ῥτδθίου 

Ππ4 ϑοχεῖ οὕ δΗΣΠ Δαν ΥΓ ἴββοὰ ἴῃ ΓΘΟΘΗΪΌΟΓΟ ραχίθ οοα 1615 Ε' ΓΕΡΘΙΪ, 

Ροβϑίαυδιῃ [.. Οὔ ἀθιηοηδίγανὐ ἤδησ ΓΘΟΘΏΦΙΟΓΘΙ ρδᾶγίοθιῃ ο0α 1018 Ε ἃ 

ἴδοοθο ἢ Δββοῦη0 ϑβυρρ]οίδηι 6880᾽), [617] ΠΟῚ ροίογαί, αυΐῃ 8.18Ρ1010 

᾿) γν. Ῥγοϊεζοιηθηᾶ νο]. 1 ρ. ΧΧΥ͂ οἱ σοπιπιθηίδίϊομθῃ οἷπ8 ϑαίαγαθ ἰδ ΠΔ6 
Ἰηβογίδιῃ, Υγδιϑαυΐδο 1890 (ὲἑαδδογῖνος τπὰ Τμγηοδιμ). 

ῬΒΪοηΐΒ Οροτα τοὶ. 11]. Α 



ΙΙ ΡΕΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ 

ΟΙΟΓΘΙΓ δυϊοὸ οἰΐδιμ οοαϊοὶθ Ὁ ΓΘΟΘῺΒ ΒΌρΡ]ομθηίαμη ἐγ] θα ΤΩ 6886. 

δίαπο ΠΗ. ὙΠ16111 4 πὸ σορδίαβ, αὖ αὐγίυϑαιθ [ΔῈ ΓΘἢ [181 ΒΡ] ΘΠ ΘΉ ΟΓ ΠῚ 

ΤΊΔΠ118 ΟΟὨΐοΓΓοί, αὰ0 οδϑί δι] 0 οΠὶ ΟἸΠΘ ροηυ8 1 ΓΆΓΆῚ [ἢ ἤδηΟ 

ΘΙ ΠΟ μθὰ δαϊανδηαὶ, 8 8[1πὶ ΤᾺΪὮ ΤΟΒΡΟΙ αὖ ΟΟΓ 8816 ϑδη θη ΠΔΉ Τὴ 

ΔρΘΏΟΒΟΙΪ ΠΘ406 86 ἀυδἰΐαγο, α] ΙΔΟΟΌΪ Π᾿ΔΒΒΟΥΪΠΪ ἸηΔη08 810. Ρ40]0 ροϑὲ 

Ι. ΟΠ τηθοῦμ 4π86 ΟἸΐτὴ ἀθ οοᾶϊοο Ο 8 86 ᾿ἰπβρθοίο ηἠοίδνογαί οουημηὰ- 

Ὠἰοαν; ἀηα0 ΠἸάϊοὶ Ιάθτι ἰαἀϊοία τη οαπὶ ἐ}1886, 10. σοΟΙη τ η Δί] 0ὴ6 τηθᾶ0 

ΘΟΙΠΙ]ΘΙΠΟΓδίδ 68 4086 γοσίθ ΟἸ᾽πὶ οορηονογαῦ Ῥ6Ὶ Οὐ] ]ΟΠΘτὰ ΒΌ1η ΠΟὴ 

6886. ἴη66 αυοα ὨΙΔΒΒοΙηὰ8 Ρ. 31, 25 ἴη Ὁ Ε' ραγί]ου δὰ δὲ, αυδη ἢαθοί 

Τατποθι8, ΟἸἑΒ᾽ 0, ΠΟῺ ΘΟΠΟΙ 86 τὰ δα δ] ίογιι πὶ σοαΐσθι ΒΡ] θη τπὶ ΘΌΠΩ 

ΡΓῸ ΠΡΓῸ ΠΙΏΡΓΘΒ80 8] 06 γ18 606 1ο18 ἰοχίπημ 80 1080 ῥγία8 βουρίατῃ 86 }}- 

θυΐϊθθθ6. Π64.Θ ΘΏΪΏ ΡΥ ποροροηθδη), 864 ΘΟὨΒ.]10 ῬΑΡΓΟΌ] ΔΩ ΟἾΔ Ἶ51556 

Ροΐοϑί. 06 ΥΟΙΙΒΙΠ116 ὙἹα ΘΙ ρῥγὶὰβ οοαϊοὶ Εἰ Βαρρ]θηο οὰ Ορθγᾶσῃ 

ἀθα 1886. ἴῃ ἢ00 ΘὨΪΠῚ 586} 8 ΟΥΓΑΥ Ὁ ααδτῃ ἰη Ο, ογτδίδ [ἢ ΤΩΔΥΓΡΊΠ6 ΘΟΥΓΟΧΙΐ. 

Εχ οἷβ 480 τῃ00 οχροϑυϊ δρρᾶγοί, ΟἿΣ ἴῃ ΘάΘη40 Ι10ΓῸ φίρῖβ 76) 07) 

αἀϊυϊπαγιηι ἤθγο8 δὲ αἱ οοἀΐϊοοαθ Εἰ ἰία τϑοθη ογθτὰ ραγύθμι οΟα]οἷ8. Ὁ 

ΒΡΓΘΥΘΙυ8. ἴδῖὰ αυϊὰ να]δαὶ δηιαυΐοῦ μυΐα8 ΠΡ τὶ ρᾶγθ, οχϑιηϊηδηἀ τ 

θ8., 8600051{18 ργουῖθα8 ααΐϊηααθ [0118 ἴῃ Ὁ ὑγδα 8; ἴῃ ααϊθὰβ α086 ΓΑΐΪῸ 

Ἰηἰογοράδί ἱπίος Ὁ οὐ οϑίβγοβ δοϑϊοθθ, ἴῃ ῬΓΟΪΘΘΌΠΙΘΠ18 ΜΟΪΌΪη18 ΙΥ 

ἀἰββογομ στη ογὶΐ. ΠοῸ ἰδιηθῃ βΒρ οατὶ ᾿ἰσοί, ουτὰ οθίθ ααΐηᾳιθ 110 τ] 

ἴῃ 4118 οὐ οΙθυ8, 4] ρυϊτηυπὶ δα αυδείαπι γο]α θη Δα ἢ] ΡΘὈαη α,, ΘΟ τὰ 

ΟΓ]Ὼ6 Βουνδίϊ δ81ηὐ, βοχίιι8 ἀθϑὶί, ἢ] ΠΟ 6Χ Θοάθχῃ δίαιθ οϑύθσοβ Δγοἢ6- 

{γρὸ ἴῃ οοαΐοοτη Ὁ ἰτδηβ]αίαπι 6886ὅ. αυρα 60 σοηῆιτηδίυσ, απο ἰθχίυβ 

ααθπὰλ ρυδαῦοὶ Ὁ ἴῃ 11υγῖὶ8 ὧδ υἱέα Μοβὶβ οἱ α6 γογεϊιαηθ Ῥΐδηθ δὺ ἃ ἢ 

ἀἰβογεραῖ, ἴῃ ποϑίγο ἰυτο ἰΐα σοηβθηΐ.), υὐ σομηθπὸ ᾿ρσοόσαπὶ Ο ἃ ΒΚ 

δι μοίγραπη βίἰδίιθηἀιαμη 810. αἀυδιμαυδιαμ Ὀ8}10 ΔΓ ΟΓΘ νἱποιΐο ἃ οἱ ΚΒ 

αυδὴ Ὁ οἱ Α Β οομοχὶ βυηΐ. δ ιαδοὺ οηΐη Ὁ [ἰηἰοσάσπλ 808 ῥγορτγὶα οἱ 

Ῥομα δὲ υἱξΐδι γνϑὶαΐ νϑγδῃὶ ᾿ἰϑοίίϊομθπι οαπι 8118. οοὐϊοί θα οἱ ῬΆΡγτΟ 

μαροὶ ἡ. 2,ὅ. 2,11. 8,10. 8,ὅ. 11,20. 18,11. 15,11. 11,16, σα ΑΒ 

ΘΙγθηΐ. βδϑρίυβ Ὁ ογγαΐ, οὔ ἃ Β νὸ] νϑσᾶ γὁὸ] Ῥϑ]0 Ὑ0 10 Ῥτορίογα 

Ρῥτδοροδηΐ: ν. δαἀποίαία δὰ 1,6. 4,16. ὅ,1. ὅ,11. 6,10. 8,9. 9,12. 9,19. 

ἢ) Εχ ἱπηυϊηθτ δ ῥδυοᾶ δοτο υἱεϊδ σΥαΥυ 88 πὰ 486 δὶς ἶδὶ πὰ Ὁ Α Β ποπ ἰηγθηΐ- 

υἀηΐυγ: 9,18 ἀνεγείρω. 10,2 οἱ καὶ μαχρυνϑέντες. 10,6 μου. 10,18 οὐκέτι. 14,10 
ὑποπεπλασμένος. 14,14 γάριν οἱ παρέχοντες. 15,15 πρόφασις. 18,20 συντρεχόμενοι. 
88000 ΘΔάθιῃ γϑτῦδ Ομ ϊβογιπί γ6] ϑοάθιῃ τηοάο ἰγϑῃβοϑυθγαηΐ. 



ΡΕΟΓΕΘΟΟΜΕΝΑᾺΑ ΠῚ 

13,19. 14,4... γροίυϊ ἐοϑίθμα Ο ρ͵δηθ ομαϊἰογ, ροΐαὶ οἰΐδηι οτἱἰίογο Β, 

αὖ ΟΠἶϑὶ ἴῃ 4118 1 γ8. 864 ααΐα ἴῃ ΠΟΠΏᾺΠ]18 110 18 ἰοχίιβ νοὶ 8011ὰ8. Α 

γ6] βο]ογαπη οοἀΐϊουη Α Β ἰοδβίϊηοηϊο αἰ αγ, δὰ τϑοῖθ 8οϑ Δ η δὴ 

ππΐ18 οσυΐα8αι16 ΠΟΓᾺΠῚ οοαϊοαπη Πάθιη 6 Γ 6886 υἹἀθθαίασ, ἴῃ ἢοο ΠΌΤΟ 

οἰ πβάθηλ [ὉΠ 08 ΘΟΙΏΡ]ΌΓΘΒ ΤΙΝ ]08 οοηβοοίαιὶ, αὐ αὺ8 αὐυΐβαιθ ἰθ8.18. ἢ46 

γοῦῦᾶ διομϑίυρὶ ΘΧΡγΘββουϊύ, οαἱΐ σοηθγὶ ὙΠ ΠΟΓΆΙΩ ΡΟ  ββ᾽τηυταῃ ΟὈΠΟΧΙῸΒ 

811, ΑἸ ΟΔΓΙ ρΟΒ810. 

Ὧθ ΡΔρΡΥΓΟ, 41}ἃ0 πη πυτηογδίαγ Οοα. ῬΑΓΙ8. ΒΌΡΡ]. σι. 1120 δὲ ραργτγὸ 

(1---2.), οὐ ἀθ ἰοχέα, χαοπὶ ργδοῦοὶ ἴῃ ἸἰΌγο ὧδ δαορυμοῖβ Αδοῖἐ8 οἱ (αἱηπὶ, 

Ι.. Οὐδ ἴῃ γνο]. 1 ρ. ΧΠῚ 8ᾳ4ᾳ. οσὶὶ οὐ ἀομηοηϑίγανς ῬΑΡΥΓΙΤΩ γί ΓΘ 

αυδάδηιθ πδοθβϑιἀϊηθ σοηἰποίδηχ 6886 Οπὶ ΔΡΟΠΟΊΥΡΟ οοαϊουπὶ [0 αὶ ̓). 

πῦηο αὐἱὰ ρΑρυταβ ναὶθαὺ δα σοηϑ θη πὶ ἰδχίατη 800 Γ118 αυθτι ὁ0η- 

(ἱηοῦ ΠΙΡγὶ φιρβ γογαηι αϊοϊηαγιηι ἢ 768. 8ϊ{, Ῥϑ 1018. ΘΧρΡΟηδ. ρΔΡΥΤΌΠΙ 

οἰἴδιὰ ἴῃ ἢοο ᾿ἰῦτο δ δοάθῃ διομοίγρο ροῃάοσγθ, ὑπὸ ἴ Ε Παχογαμηί, 

αυδιηαυδπι, οὐτὰ ἢ. ἸΌῸΡ ἴῃ Ὁ Ε ἰγδαϊί8 ΟΠ 810, οογίο ἀοπηοηΒίγδγὶ 

ΠΟ ροίοϑί, ἰδιῆθῃ ὙοΙ] οϑί 5811|1}Π1Ππηὰ1. ρτησπη ἢοῸ οΟΠΟΙ αἰ ΟΧ 

σΟΏΒΘΉ8Π, ΑἸ ΠΟῚ ΓΤΑΓΡῸ ᾿ηΐδΙ ΡΔΡΥΓΙΙ οὐ θχοογρία Ναοδρο]ϊΐδηδ, 4086 84 

[τυ] δὰ Ὁ ρου ποηΐ, ἱπίογοθα!(. γοὶαῦ βοΪυ8 Ν᾽ δὰπὶ ρΔΡΥΓΟ τθοίθ 

ἰγδαϊ ῥ. 1.11 αἱ (οπι. ο044.). 21,18 τὸ σῶμα (τὸ οτχ. οοαἀά.). 46,21 

χατανίφει. Ὁ. ὅ,22 [4180 σοῦ οὔ 1: ᾿. 587,3. 60,14.16. ρτορὶυ8 δὰ γϑγϑϊη 

ΡΔΡΥΓΙ ΘΟ. ]ΟΏΘΙῚ δοσθαϊΐ 4π8πηὶ ΟΟα1008.ὡ. αυ04 τη]}0 880ρ᾽.8 Ν᾽ οἴ Τὴ 

σοαϊοῖθυ8 ογγδί, Ἰάθτ ΟὈβουναί ἴῃ ἰτὺ α6 8αο) Ὑ)7ι[ιο8 Αδοϊὲβ οὲ (αϊηΐ. 

δΔοοοαϊ 4]}1π1ἃ Ἰάᾳαθ στανῖαβ ἀρατηθηΐατῃ. αἱ σοίθγογυση σοαϊοιπὶ Τ]ΘΙΔΟΓΪἃ 

ρου] πὶ ἀἰβογαραὺ ἃ ράρυτο, ἰἰὰ ἰοχίμι8 ο061018 Ο ΡΑΡΥΓΟ 5811}1}}Ππ8 

οϑί, αὐ υἰγίᾳϑαθ! 0 Τηοπλοῦα οδάθιηῃ Γαίϊοη0 ΟΟμΟχᾶ 810, α0ἃ ΡΔΡΥΓΙ οἱ 

οοαΐοαμῃ Ὁ Ε πηϑιλοσῖα ἰὴ το ὧ6 8αο) )γιὲαεοῖ8 “«Αδοῖ5 οὲ ( αἷπῖ,. δῖα οὐ 

α πιοάο δὰ οἴδββοῖαὰ Ὁ Ε τηοάο δὰ 1108 οοϑάΐοθϑ ρογίϊηθαί, ἀϊβϑοηΐδί 

δυΐοτα Τηδχίταθ ἴῃ ᾿ἰῦτο φιρβ τοι ἀὐυϊπανίην {6} 68 8ἰὲ ἃ οδίθσὶβ οοαϊ- 

οἰδα8, ρῥγοῦΔ 110 οϑύ Θὰ ἢ ΙΔΘΙΔΟΙ ΔΙῚ 0]88815 [ Ε, ουΐὰ8 π0}} πὶ 

ἢ16 ἰδϑίθιῃ ἢ ΌΘΙΊΌ8, ΓΘΡΙΔΟβθηἑδΓΘ, ΘΟΠΒΘΏΒΌΙΩ Δα 6 1 ΡΔΡΥΓΙ οἱ σ061015 

Ἰη460 ΟΧρ]]οδιῖ, αυοα πἰθγαιμθ ἰδβϑιϊ8β ἢπ18 6885]8 ΤΙ ΘΙΔΟΓ τη, Δ]|ῈῸΓ 51}- 

ΟΟΓΊΟΓΘΙΩ, 810 ρϑϊο αἀδίουϊογοιια ἰγααϊζ. θὰ πὶ ΘΙ ΓΓ ΘΙ ΟΓΔ 1118 

βηΐ Υἱ(ΐα ᾳυδθάδηηῃ ἔπ] 6010] ΟΠ ῬΑΡΥΓΟ ΘΟ 8, γνο]αὺ 0,22 

1) Εχ οδοάθιῃ οῃίθ δχοογρίϑ ἰγαάϊία ἴῃ κα Ν Εὶ ἀογίνδία ϑυπί; ν. υο]. 11 ρῥ. 11--ἰπ, 

γ0}]. Γρ. ΕΥὮἢἣΠ. ΚΥΠΙ. 

Δ᾽ 



ΙΥ ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝᾺ 

ἑχάστων. 3,9 τὸν. ὕὅ4,17 τὰ πολέμια οὖν. δῦ,8 διιστήχει. δῦ,10 ἀνε- 

λεῖν (81. οἰΐαπιὶ Η). δῦ,20 λέγοιτ᾽ οἱ οἱ. δ17.12 γῆς οἴ. ὅ8,8 ὑπολιπέ- 

σϑαι. 66,10 χρείττω. ) αυὶϊ νἱθογαη ΟΟΏΒΘΏΒ.8 Ρ]6Γ8α 0 ΙΟΟΪ8 Ο851 

ἴδοῖῃ8ϑ 6880 Ὡ0η ρΡοίοϑί. 

ΒΘ Τη]00 ΤΉΔΙΟΥ ΠΟΠΊΘΓΌΒ ΘΟΓΌΙΩ. ἸΟΘΟΓΌΙΩ οϑί, αα]θυ8 ῬΑΡΥτὰ8 οἱ α 

ἴῃ τοῦ ]8 Ἰδού! θὰ8 ἰγδάθη 8 σοηβοης δηΐ νὸ] αυϊθυ8 α δα ρβϑηι]ηδϑ 

ῬΔρΡΥτΙ ἸΘο 068 ῬΓΟΡΙ 8 ααδπι σϑίϑυὶ οΟ 1608 δοοθάϑί. 

Ρᾳρ. α (0)͵Λ, ΑΒΗΡ 

8.4 αἰσίῳ αἰσίᾳ νο] αἰδεσίμῳ 

1.2 εἶναι ΟΙΏ. 

9,12 ἐχυρότητος ὀχυρότητος (ὀχυρότατος Β) 

10,14 ἣν ἀναγχαῖον ἀναγχαῖον ἦν 

11,3 μετῳχισάμην μετῳχησάμην 

19.1 ἀνατείνει τὰς ὄψεις τὰς ὄψεις ἀνατείνει 

22,0 δίκαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως δίχαιον γὰρ οὕτως οὐδὲν 

22,18 περιόδοις ἀστέρων (8Δοορα! Ὦ) ἀστέρων περιόδοις 

24,0. 10 ἔξαρνοι Ράρ, ἐξα α ἐχ 

80,14 πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα 

82,9 χαὶ μὴν ὃν ΡΔρ, καὶ μὴ μόνονα χαϑ' ὃν δὲ Α ἢ Ρ΄, χαὶ οὐ μόνον 

χαϑ'᾽ ἕνα ἢηχὶΐ ΗΣ 

33,1 οὖν ΟΙΏ. 

81,18 ζυγοῖς ζυγίοις (816 οἰΐδια α") 

40,90 οἱ 41,1 δυεῖν δυοῖν 

41.1 ἕξ ἐφ᾽ Ῥαρ, ὃ ἐξ ἐφ 6 ἐξ 

42,1 χαὶ χατὰ χατὰ 

42.14 σπονδὴν σπουδὴν 

43,4 χαϑιερωνεν 1. 6. χαϑιερῶμεν χαϑήρωμεν νο] χαϑάρωμεν 

Ὁ ΡΆρ, χαϑίρωμεν α 

1) ς, οἰἴἶδιῃ 50,4. 56,].---12,20 τρεψώμεϑα ρῥγαθία}} (τρεψόμεϑα Ρὰρ 6): εἴ. ἀε σἷσ. 
δ ΟἿ ἐπὶ τὰ ἀχόλουϑθα τοῦ Λόγου τρεψώμεϑα, ἀέ εὖν. ὃ 200, ἀε ισα εἰ ἴπνυ. ὃ 140. 56 
αἰγὰ ἸΘΟΙ0 γϑγᾶ 811, ἀυιίδυὶ ροίοϑί. 

5) δοὰ οἱ Ρδρ. οἱ οοαἀ. οοτταρίϊ υἱἀθηζγ. οοηϊοοίατα τη68, 4118, ΄υϑιηαιδη) 1ρ5ἃ 

γοτῦα ΟῚ ΒρΡΟΠάΘΟ, ΤΠΘΙΠΌΓΟΓΙΠΙ ΟΡΡΟΒΙ(ΪΟ δοουγαίίοῦ ἂἰ οἱ δὰ ἀποτεῖναι δΔιἰάϊίιγ Ἰοςὶ 

ἀοἤηϊίίο, 4.80 δαρτγο ἀοϑἰἀογαίαγ, αἰζΓ ἸοοἷΒ ἄς ορὶΐ. πιωπαϊ ὃ 41 ἡ μὲν εἰς τὸ χάτω 
ῥίζας ἀποτείνουσα οἱονεὶ ϑεμελίους. ἐδ δαογί, «44Ὁ. εἰ Οαἰηὶ 8 30 ῥίζας μὲν οἱονεὶ ϑευε- 

λίους εἰς τὸ χάτω βαλλομένη χραταιοτάτας. ἐἐ σοηπσταῖάδι ον, σταίία 8 50. 



ΡΒΟΨΕΟΟΜΕΝΑ Υ 

44.321 αὐτῆς αὐτοὺς γ6] αὐτοῦ 

41,21 τῷ τὸ 

80,10 ἐπεὶ Ῥαρ, ἐπὶ α ὅτι 

52,10 φωνήν, γόνιμον γόνιμον φωνήν Η Ρ, γόνιμον Α Β 

δὃ4,11 επιπωτωμενα 1. 6. ἐπιποτώ- ἐπισπώμενα νοὶ] ἐπιπετόμενα 

μενα Ρᾶρ, ἐπιπτώμενα 

ὅ5,4 πολεμίους πολέμους 

51,10 ἔστω ἔσται 

58,17.18 εἰ ἔτι ὃ ἐν σώματι νοῦς εἰ οὖν ὁ ἔτι ἐν σώματι νοῦς γνο] εἰ 

ἔτι ὁ νοῦς ὁ ἐν σώματι 

10,10 χαϑαρῷ πυρὶ πυρὶ χαθαρῷ Α Β, πυρὶ ΠΡ 

δὺς δοοοάυηΐ 8111 αυϊάδτῃ ]οοἱ, αυ]ῦυ5 ῬΔΡ ονδηϊάδ οϑί, συμ (αὐ ΘΟηΒΘΗη- 

51580 ροίοϑί, νοϊαΐ 41,1.8. Πποὴ ὨΌΠΊΘΓΑΝΙ δαΐθιη 608 0008, ΄αΐϊρυ8 ΡΔρΡ 

ΟῊΡ νὸὶ] Ρὰρ ΑΡ -- Ρ δηΐϊὰ ρϑ0}]0 8δορίυβ αὔϑηλ ἰῃ 8118 110 718. ἴῃ 

00 ἃ οοα]ο0 Η ἀϊβογοραὶ οὐ τρθ]ογο8 Ἰθο ομ08 ργϑθθϑί ---- σΘηΪ ΠΌΤ 

ἰοχίαση ἰγδάσηί. δὴ οὐ Η Ρ, αυϊρυδοῦχα 8860ρ60 ἴδοι! αν, οἱ (0) ΑΒ 

ἴῃ ἀυ88 0148808 ἀἰβοθάδηΐϊ, ρΑΡυ ΓΒ 8δορίυ8 οὐτὰ Η Ρ' αυδπηὶ οὔπὶ (0) Α Β 

σΟΠΟΙη]ΐ. 

Θυδηΐο γΟΓῸ ρῥγδοϑίοί ῬΡΥΓαβΒ Ομ ηΐθυ8 ΟΟΘΙοΙθὰ8Β αὖ ἀρραγθοαΐ, ἢἷο 

ΔἰΙαυοί Ἰο6059 οοηροβδὶ, χαΐθιβ 8018 ρΑΡΥΤ8 ΘΡΊΟΡΙΔ8 οὐ φΘη 188 ἸΘΟΙΟΠ ΘΒ 

ΒΟΙΥΑΥΪΌ: 

Ρᾷρ. ο06α. 

1. ἀπολύομαι ἀπελεύσομαι 

1,6 υἱὸς Μίασὲχ τῆς οἰχογενοῦς υἱός μου ὃ ἐχ τῆς οἰχέτιδος 

2.9 μεταδίοδου μεταδιδοὺς γν0] μὴ μεταδιδοὺς 

3,1.2 χαὶ τὰ διχαιώματα μου χαὶ χαὶ τοὺς νόμους μου χαὶ τὰς χρίσεις 

τὰ νόμιμά μου 

8,6 ϑρασύτατον γὰρ καὶ λαλίστα- χάχιστον γὰρ καὶ ϑρασύτατον 

τον ᾽) 

9,1 ἄκος ἀχοῆς 

4.8 ἐξαγωγῇ ὃ) ἐξόδῳ 

1) Ηος οομῆτγιδίῃγ οἰΐδιῃ σοογγαρίο]α ἀχαλλέστατον, αιιδπι Πδὺοί Ὁ. 
Ἵ Ιάϑπι Βαθεὶ Ραρ 57,18 (ἐξόδῳ οοἀ4.); εἴ, αἀ6 πιῖσν. Αὐν. 8 11 μίαν τῆς νομοϑεσίας 

ὅλην ἱερὰν βίβλον ᾿Εξαγωγὴν ἀνέγραψεν. ἐδ ϑβοπιηϊϊδ ὃ 117, υὉἱ ΜΑ τοοίθ ρτγδοῦθαΐ 
ἐξαγωγζ, οοἰογὶ [4150 ἐξόδῳ. 



ΥἹ ΡΒΟΙΕΒΟΟΜΕΝΑ 

6,20 μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ αἰτίου 

προσρήσεσιν, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριος 

9.1 ἀνομβροῦσαι 

9,6 δυνατὸν 

9,8 εὐεργησιῶν 

10,4. ἀχαχία 

10,12 ἕνωσιν 

10,18 ἣν πάντως 

18,5 φιλίας 

11,13.14 παθοῦσα δ᾽ ὡς ἄφρων χαὶ 

νήπιος παῖς ἔμαϑον Ὦ 

11.20.21 ἀνάϑες τῷ τοῦ νοεῖν. ... 

αἰτίῳ 

18,132.18 (αἰσχρὰ ἀντὶ) καλῶν, ἀδῴζιχα 

ἀντὶ διχαίω)ν .... ἥρηται 

20,18.19 τὸ πλῆϑος αὐτὸ μόνον 

21,2 αἰϑέρος 

24.0.6 τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας 

εἰς τὸ λαβεῖν προτεινούσης γενέσεως 

91,16 λεπτομεροῦς 

92,6 ἀφάνταστος 

80,,), πάϑη 

86,10 ἄνεσιν 

40,11 οἱ τῶν παλλαχῶν νόϑοι 

4,90 ἀφηνιάσαι 

41,20 αἰϑρία νεφώσει 

48,33 ἐναργῶς ἐδείχϑη 

0,09 χορεώς 

00,19 ἀπονεύουσι 

ὅ6,0 σωνχέουσι ἱ. 6. συγχέουσι 

διτταῖς αἰτίαι; ἐπὶ τοῦ αἰτίγυ χαὶ 

προσρήσεσι, τῇ τε τοῦ ϑεοῦ χαὶ 

τῇ τοῦ χυρίου 

ἀναβρύουσαι ᾿) 

ἀδύνατον νο] ἀδύνατος 

ἔργων 

ἀποιχία 

αἵρεσιν να] εὕρεσιν 

οἴω. 6 ΗΡ, οὐχέτι ΟΑ ΚΒ 

φιλήματος 

ῬτῸ ἔμαθον μαροπὺ ἔγνων 

ἀνάϑου τῷ (τὸ 6) νοεῖν... αἰτίῳ 

δρᾷ (0. οι. ἃ Η Ρ'), ἀντὶ δὲ 

διχαίων ἄδιχα (ν6] ἀδίχημαλ).. .. 

ρηται οἸΩ. 

αὐτὸ τὸ πλῆϑος μόνον 

ἀρετῆς 

ΡΙῸ μϑταίτου Βαροηΐ μετ᾽ αὐτοῦ 

γ6] μετ᾽ αὐτὸν 

λεπτοτέρου 

ἄφαντος γ6] ἄφατος 

πᾶλιν 

ἀνάτασιν γ6] ἀνάστασιν 

οἵ τῶν ἄλλων 

ἀφανίσαι 

αἰϑρία νέφεσι 

ὄναρ ἐδείχϑη ν0] οὖν παρεδείχϑη 

πορείας ΠΗ Ρ᾽ ὁ. ΑΒ 

ἀποπνέουσι 

συνέχουσι 

1) ΑἸ 4 Βυΐι8. νϑγὉ] ΘΧθ θ᾽] ποη ἰπγυθηΐίαῦ ἴῃ ατοββιηϑηπὶ ᾿ἰοχίοο ῬΒΙ]Ομ60. 
Ὁ Νοίυιμῃ 81 ργονογθίιπ, οἵ. ἀξ μιφα εἰ ἱπυδηίίοπε 8 188 ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον. 

εὐ δονιη. 11 8 107 παϑὼν ἀχριβῶς ἔμαϑεν. 



ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΕΜΑ ὙΠ 

56,1.8 τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν πάντα τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν πᾶντα 

88.22 ἐν οἷς ἐννοίας 

63,10 ἐχρήσατο ἐγχρονίσας ὡς νο] ἐγχρονίσας 

Θ61,,͵1 χηρῷ, τοῖς ἀχηρᾶτοις 

ΘΧ 1118 ΘΧΘΙΏΡΙ8Β ρϑυοᾶ οἰἷθοὶ οἱ ΟἿΠΪΒΙ ἸΠΔΡΏΠΙΩ ΠΌΙΏΘΓΌΙΩ ΘΟΓΌΠΩ 

Ἰοοογαπι, αυΐϊθὰβ 8018 ρᾶργγυϑ νοῦῦα ἃ οοαϊοὶθυ8 ΟἸΪβ88 ΒΟΥνΑΥ, αυδθ 

Υγ6] ταίϊομθ γ6] ῬὨΙ]Οη6Ὸ αἰσθηϊ σθῆθῦο ροηυΐηᾶ 6880 ΟἰποίαΓ. οἐΐδηὰ 

δα ῬΙΟΡΓ8 οϑὺ ρδρυτὶ νἱγίαβ, χυοα νογὸ ΡΒ] θδγα, 14 οϑὺ 4 8681 {1ὈΓΘΙᾺ 

οἱ αἰ ἘΠ Ο]]ΠἸΟΓθῖὰ 88θρο ὑγδαϊξ γϑυθοσγαμῃ οΟΠ]Οοδἐ ποτα, 4 8τη οΟά 1668 ᾿τηπλῦ- 

ἱδνουπηΐ: Ρ. 1,11.12 ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ χαὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι (ἰσχνό- 

φωνὸς χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ γενέσϑαι οο44.). 12,4 προσφυέστατα ϑεὶς 

ὀνόματα (ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα οοἀά., 8648. 886060 ΡῬὨΪο δἰ! θαι ἃ 

Β 8 δηθγο νοῦῦο βοιαηρὶ). 13,14. 15. 15,8. 19. 16,12, 19.3. 20,4. 22,3. 

28,17. 18. 24,10. 29,9, 11,18. ἀπᾶρ συτὰ δρραῖοδί, αυϑηΐο Τ,810Γ [ὑογΐ 

ΡῬΑΡΥΓΙ [1468 1ῃ σοηυϊηᾶ ὙΘΓΌΟΓΌΙῚ 86710 ἰγϑαθηαδ, Ομ πἶηο ἤσποὸ ἰθϑίθσῃ ἰὴ 

ΟΟ]]ΟΟΔ 618 νου 8 864 θη πὶ 6886 αἸΧὶ, ρῥγϑθϑοῦίϊα οὐτὰ ἰηἰογάυτ 1408 

οἷὰβ οἶδα, ὉΔῚ ϑβυϑροοία τ} ογαὶ, σοιῃργοθαγοίασ. νοϊαΐ 20,14 ο]1 

τη 918 Ρ]δοθθδαὺ αὐτεξουσίῳ γνώμῃ χαὶ αὐτοχράτορι, χοᾶ οοαΐο68 ργαθὈοηΐ, 

αυδλ αυοα ΡῬΔΡΥΓῸΒ ἰγδαϊΐ αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι γνώμῃ. δ οἰΐδιῃ 

68,22. 28 αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι βασιλείᾳ Ἰορίίυγ. 20,19 ἰπίοῦ ραργτὶ 

Ἰοοϊοπθμλ μυρία ἄλλα οἱ οοαἀϊουτῃ ἄλλα μυρία ἃποορ8 μδογθῦδιῃ. δ οὐϊϑιω 

ἄθ ορῦδ. ὃ Ὅ9 οὐ 41101 μυρία ἄλλα Ἰορίξατ ᾽). 

Ηδροὺ Ῥδρυγαβ ῥγορτὶα Υἱῦϊα [1ΌΓΔΓ1 ἴογο πορὶοσθηία ηδία, 480 

ἴδω ἰῃ ΡΓΟΪ]ΘρΟΙΏ 618 0]. 1 Ρ. ΧΙ111. ΧΙῚΠ ὀχοιρ]15 1ΠΠυδἰγαία 80η|. 

Ιη040 ᾿ΙὈΣᾶγ8 βίησαϊα νοοᾶῦι}]α οὐ, νοὶαΐ ὅ,18.18. 7,21. 10,18.11. 

14.2. 31.320, τποᾶο ἰοηρσίογα τηϑιαῦτγα, νοὶαΐ 4,4.5. 10,14.16. 41,1.8. 48,1.8, 

ἰηἰογάστῃ Ποιπηοθοίθ! θυ 8 ἀθοορίαβ. ἰδχίιϑ ΠΟῚ Οᾶ8, δ0α ΟΟΉ81110 πηαΐδίϊ 

ΘΧΘΙΏΡΪ8 Ρογρδαοᾶ ᾿ηνθηϊ απ, νοὶαΐ 10,19 ὑποχρυψάμενος (τοοίθ ὑποστει- 

λάυενος, αιοὰ 8840ρ0 86 δαῃϊδοί ῬΏ1]Ο, οοαα.). αυἱὰ αυοὰ οἰΐδη ἴῃ 

ΘΓΓΆΠΟ βυᾶτη Υἱγίαΐοιη ἢδῦοῦ παυὰ ΓΆΓΟ ΘΠΪΏ ΟΧ ΡϑΡΥΓΙ ΟΟΓΓΟΡίθΙ18 

γογᾶ ἰδοίϊο ΓΘΟΌΡΟΓΔΡΙ ροίογαί. 9,17 ἐπιζητῶ μαϑεῖν (μαύειν Ραρ, σχεῖν ΗἾ, 

οἴη. οθίουὶ; οἵ, ὃ 18 μαϑεῖν ἀξιῶν). 12,11 πολιὸς (παλιος Ῥᾶρ, παλαιὸς 

6044.). 83,0 γενητὸν (ηττον Ρᾶρ, ἴσον ο044.). 48,16 ἀφϑόνως (αφονως 

1) Τογίαβϑ8θ οἰΐδιῃ ῥ. 11,14 οοάἀΐσααι αὐυἱάθῃ ἁγίϊο] βογυδηάϊ, δἱ οα Ῥᾶδρ τὰ 

λύτρα χαὶ τὰ σῶστρα ἰΓΔηΒροηΘη τι) 68. 



ὙΙΙΣ ΡΒΟΨΕΟΟΜΕΝΑ 

Ῥαρ, ἀφανῶς οοἀά.). οἵ. οἴἴδιῃ 8,8. 8,13. 1,8. 25,18, 83,1. 85,20. 851,9. 

99,1. 48,14. 04,11. 66,14. 

Ουδηίὶ 80 ραρυτὶ τπηϑυηοσῖα, οἰΐδια ἰθϑίθβ δη 8817] ὑοχίβ ῬΠΙ]ΟΠΘΙ 

ἀοηποπβίγαηΐ. 88606 Θηΐτῃ οχοοῦρία ἢ ΡΔΡΥΥΙ ᾿θοίη68 σοηβητηδηῖ: 2,19. 

9,0. 8,16. 14,2 (ἀθ Ρ]υΓγΆ}} σάρχες οἵ. υ8. ἔμοη. {1 Ρ᾿. 468. 469). 14,3. 

4.1.9. 22,20. 22,1. 24,9.10.11.12. 26,4.8.19. 69,2. Ἰοοίοθτη τῶν ἄλλων 

423,16 ΑἸΔΌΓΟΒΙ 8 ΘΟΙΩρΙΟυδί. ἰδηθῃ Ὑ6] οχοογρίϊβ ἢ ΠΟῚ ΤΑΤῸ ργδθϑίδί 

ΡΆΡΥΓυβ. π8ηὶ αὖ ΟἸϊ ἰδ ὁ8 Υἱΐα, 4180 ὩΟΏ οΟα]ο] ῬὮ]]ΟΏ18 ἃ ΙΟ8ΏΠ6 

Βαιηδβοθηο δα! ιίο, 8064 Θχοουρίοσαῃ πορὶθρθηἑθ ν6] ἢ ΟΥΔΓΙΟΓ ΠῚ 1η- 

ΟΌΓ8Δ6 ἀουοηΐαγ, Ὁ ποθὴ νοΐ υ].}15 χυϊθαβάδηῃη, 4186 1η σΟαΙΟΙ 08 ΠΟΒΕΓΙΒ 

οἰληΐθυ8 ἰγδαηΐαγ, ΟΠ] ΡΑΡΥΓΌΒ σΘΏΪη860 ἸΘΟὐ 018 ἰθδ8.18 811, νϑὶαὐ 8,3 

ἀχοῆς. ὅ,14 ὠφελιμωτάτων. 

Ῥαργιὶ ἤά68 οὐΐδιι 1 0018 5. 5. δθογθῃ 18 δρῃηοβοιίαγ, 5014 ΘῃΪ 

ῬΔΡΥΓᾺΒ 88606 ΟΑΙῺ ἸΙΟΘΟΓΌΙΩ [οιτηδῖὴ ἰγ8α 11, 480 ν6] 410] Ἰδυάδίῃ" ἃ 

ῬΒΠΟΩΘ. ν6] οοησταϊ αὐτὰ ΠΧΧ Ἰηἰογργοίαμη οοαϊοῖθυ8 Α Εἰ οὐ ρῥοἰ 88! τ 11 

απ ἰοχίαᾳ Ιμχοίϑηθο. 4108 ἰθϑίο8 δοουγδίϊ8 οὐ ῬὮΙ]ΟΏΪΒ 580170 ἰοχία 

ΘΟΠΟΘΙΠΘΓΘ οὗ ροηυϊηὶ ἰοχίιϑ δϑυοίοσοβ ἸΟΟᾺΡ]Ο Ἰβ8: 08 6880 ἰὴ ΡἈΠΟ]ορὶ 

γ0}]. 1{,0(7] ρ. 284---2817 οϑβίοηαϊ"). οὐ αυϊϑαιβ βίηραϊοβ 3. 5. ἰοθὺ8 ἃ 

ῬΒΠΟΩΘ δα ]δίοβ οὰχτη οοϑίθυβ ΘΟΓΌΠἀ61λ ἸΟσΟΥΌΙΩ ἰθϑ Δ 0}118 ΡὮ]]ΟΠ 618, ΘΠ 

σοα οἱ θ8 ἀπο] θὰ8 4] ἀϊοαπίαγ ΧΧ ᾿πἰογργοίαμῃ οὐ συμ [χοῖδηο ο0η- 

τυ] οΥδ, ΠΟΥΪΒ ΘΧΘΙΏΡ18 1148 Γίϊοηθ8 1. 6. ἃ Ιὴ0 οχροϑέίαϑ δίαιιθ οἰϊδῖὴ 

ἴη Βοο γοϊυμηΐηθ 810 1188 σΟΙΏΡΓΟῦΔΙΙ Υ]Ἱ 0011. πονα ἰριαΓ ΟΧΘΙΊΡ]ὰ 

αἴϊοττο Π010. 10.101] αυϊάθπθ ρογβυδϑατα οϑὲ οἷβ 401 ἢσπὸ ἰη ΒυϊΔηηΐδ 

Ὀ101118 σγϑθοῖβ θἀθῃαβ βϑἰυαθηΐ, 81 ᾿η040 τθοΐθ 81.1.0 τ ΠΟΘ 0 [ὈΠρῚ οἱ οογία 

Ταϊϊοηθ οὐ νἱὰ ργοσθάθγο γο]θηΐ, ργυβαυδη δὰ οοπϑίϊποηάστη ἰθχίμτη 

δοοοαάδηΐ, οἱηηῖᾶ ὅ. ὅ. ἰοβϑι πηθηϊδ 6 ΡὨΏΪΪΟηΘ οὐ οἷβ βου ρίουι 8 600]6- 

91 8.1018, φαΐ ἀπίο Οτίφθηθηα Γαϑγαμδ, δοουγα  ββῖτηθ 01] σθη 44), ἰὰπὶ δὰ 

δησ ΠΟΡΙΏ81 ᾿ἸΌΓΟΒ ΤΏΔΠηῸ 80Υ]Ρί08 ΘΧΘΙΩΪ Δ ΠὯῸ8 οὗ 1ἢ 0]48868 ἀἰΒ ΓΙ 6η- 

ἀο8 6886. ΠΟ406 [67] ροίογϊί, αυΐη, δηΐζθαυδη ρ88 Θαἀϊ[10 ἰπϑιϊαδίῃΓ, 

[1081 ΓΘΟΘΏΒ10 ΟΧ ΟΟΟΘΙΟΙ 8 τοϑυϊ δία. 

1) Φυοὰ ἀθ ρθῃἰδίοαοιμὶ ἰθχίαῃ σγϑθοο βἰδίαὶ, οσοηῆγηδί ἰδθυ]α Ρ] τ θ6α [581 611 80 

ΠΌΡΟΥ τοροτγία (Θι ΖυΠρΒὈοτ οί ἀογ Κ. ῥτθιιδ8. Αοδά. 1898 ρ. 582 55.), συ ρρα ουἶι5 
ἰοχίιι8 οτὰ σοίθυγΒ 11ὈΓΙ8. πηο 8} 08 σοηΐτα ΒΕ σοποϊηδί. 

ὅ. Οὐγ δ0}}0 πηοὰο πἰἱὶ ᾿ἰοθαὶ 6δοὸ ἰἰὕτγο, 4ι6πὶ Εγ]0 οαϊάϊέ λὲίϊο ἀπά λοὶν 
δογὶρίαγε Ἰομάοῃ 1895, οϑἰθηαΐ Βογ]. ρἢ110]. Δ οοἢ). 1895 Ρ. 1281--- 1280. 



ΡΒΟΓΕΘΟΟΜΕΝΑ ΙΧ 

ΘυδΙΩν 8 ΡΔΡΥΤΙ ἰοχίαβ ΟΠ θ8 οΟαἰ οἰ δα8 ρῥγδοβίθί, ἰδιηθῃ ἀηὰπὶ οἱ 

Ρδρυτὶ οὐ οοαϊουμη δγομοίγρασμη βἰδίιαθπαυμη 0880 σοιαμηπηἶᾶ ΥἹ(18 οἰ8 πὶ 

ἴη δος ἰῦτο ργοῦδηΐ: ρ. 6,9 διαλύοντα ῥγῸ διαλυτὰ ὄντα. 9.8 χαὶ ἴΔ]80 

Ἰμῃβογίῃη. 117,4 τὰ ργὸ μὴ. 18,12 ὅταν ρΙῸ ὅτε. 20,1 ὑπολαμβάνειν ΡΓῸ 

ὑπολαμβάνοντα. 89,18 οὐ τοῦ οἸηΐβθαμι. 94,19 σώμασιν οὐ ρτο σώμασι καὶ. 

δῦ,0 ἐγχαϑίσαι ργῸ συγχαϑίσαι. 84,4 ἐν οἸηίβϑυμμ. 60,2 δυνάμενον ῥΓῸ 

δυνάμεσι. 10,15 τοῖς τε γὰρ ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες ῃ7ΧῸ ταῖς τε 

γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες. ΟΟΓ ΙΒ81πι8 ΘΧΘΠρΡΪα 6]6 οὶ. δοοοάπηί 41] 

Ιοοῖ, φαΐθυβ, οαπὶ ρϑα]α] τὴ αἰ ογδηΐς οοΥγαρίθαθ ραρυτὶ οἱ οοαϊοῦμ, ἢῸ6 

ἰδίῃ σογΐατη γ6ὶ ΨψΟΥΙΒΊΓ.1]0 δὲ 18 τὴ ΘΟΙΏΤΩ.ΠΘ Δγομοίγραμη ν10118 1ηἴδ6- 

[1 ἔμ1886 ν6] ΟΥΓΔΠαΪ Οσοδϑι μοι 4641886, νοϊαΐ μ. 3,8. 8,18. 6,12. 1,8. 

8,12. 13.16,1.21. 28,4. 29.230. 82,22, 39,1. 48,16.28. 51,22. 84,11. 61,20. 

αἴρσηδ, 4.80 αἰ] σϑηἑ 8 οχϑιηϊηθίαν, οϑὺ ὃ 228: περιέχεται γὰρ (86. οὐρα- 

νὸς) ὑπ᾽ οὐδενὸς σώματος, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μωυσῆν διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην τερατολο- 

γίαν. ἤοὸ γψογθογαῃ οὐἀϊπθ τοοΐθ ἃ 1τὴ9 οοηβίϊαϊο ἱπργοῦδῖθ Μοβ68 

ἀϊοϊίαν ϑιοϊσογαμα γαϊϊοηθιη, ααὶ ἰά60 χενὸν βίαι θη ἀη 6880 σθηβθυδηΐ, 

αὐ τηυηά 8 ἐχπυρώσει ἀ 5801 08 μα θαΐ, φαο αἰ δἰοίαν (ΖΘ6]]ογ ΠΠῚ 1 ρ. 153); 

ααδιη δίοϊσουαη σαυϊομθὴ ἰρ80 ῬὮΏ1Ο 6. αοί. ημμϊ μ᾿. 31,18 Οὐ. 

ἰγδα 1. δ ρδρυσγὰβ νϑῦθα αλλ ---ἥωσῆν ροϑὲ σώματος, 6 Η Ρ' ροϑί γὰρ 

Ροϑαθγπηΐ, Α Β οτηϊβοσαη. ραϑίοί ἃ διο θυ ρὲ τρί] δα βοῦρία [11586, 

ἀποβ ΠἸὈΓΆΣ]08, οὑπὶ ἀμθίαϊη 6886, Ὁ] νοῦῦα ργϑθϑου τ οοτγγαρία (ἐχ- 

πυρώσει Θη11ὴ τοϑιϊἰαἱ οχ πυρώσει γ6] πυργώσει, χυοα ἰγυϑίτα ΜΔΠΘΘΥ 1 6Γ- 

ΡΓοίδγὶ οοηῃϑίμιβ θ8.) ροπθηάδ βϑϑϑηΐ, ἴῃ ᾿ΠΒΘΡΘΠὯῸ ὙΑΓΘ ΘΓΓᾶ580, ἰθΓ ΤΩ 

οἸηἰἰοπάο αἰ Που]αΐθτα [ἄροτο τη 8] 1886. 

Φυοτη040 80 ἢ 6118 ραρυτΓὶ γοῦρᾶ ΟΧΡΓΘΒβογΐ, 1η γ0]. Γ ρ. ΧΙΙ͂Υ͂ οχ- 

Ροϑίίυπη οϑί. δίαυπο 8068 ογαΐ ἰἰθγυτη οο]]δία ΡΆΡΥΤΟ ΠΟΠΏ11118 ἰ0ΟΪ8 

σοησΐηδο ᾿Θοἰϊοη}8 νοδίϊρία ἃ 56 Π}61110 ῥγϑοίθυτηϊβϑᾶ γραία πη 111. 1086 

συϊάθτῃ, οαμὰ ΠΟΠΗ]118 ἰοοἷ8. Βα θθγοη αυοα 805ρ ΑΘ. ΘΟ 61] 1 ΟΥΓΆΒΒ6, 

(δγοϊαὰ Καὶ υΠ6]βοῦ 8411, 4ὰ} οὐμὰ δυϊαμηηο Β8ΈΡΘΙΟΥΒ 81 [μαὐθοί180 

ῬΑΡΙΒΙΟΓΌΙΩ γΟΥΒΑΓΘίΣ, δΔΟΟΌΓΔ ΙΒ8: 16 ἀ0 ᾿θοί]0η6 ΘΟΓΆΠ ἸΟΘΟΙΆΙΩ ΘΟΓΓΟΥΘΙΩ 

τὴ 6 ἔδοϊξ .). οἷα Ἰρι θα, ἰοϑ ΠΟ ἢἷο 8118 18 10018 50}611}} ΘΥΓΟΓΘΒ ΟΟΥΤΟΧΙ: 

1) Ιάριῃ ᾿ἰδτὶ ἐς δαογὲβεοῖϊβ Αδεϊϊβ εἰ Οαἰἱπὶ Ἰοοΐδ ὨΟΠΠ11118, ΄υΐϊθιι8 ἴδοϊϊθ ἀμ! τὶ 

ροίογδὶ πὰπὶ ΡΑΡΥΤΙ δοιρίαγα τϑοίθ ἃ ΘοΒο ΠΟ ἰφοία 688οί, ἀθῆῖο τοραίαῃ ποϑίγο 

ΡΑΡΥΓΌΙ ἱμβροχὶῖ. πᾶσ ἰσιίυγ ἀδία οὐσσᾶδίοηθ οχ δἷ8 αυ8θ Ὀομῃϊρη βϑίιηα Κα] Ὁ Η 686 ἢ 



Χ ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ 

Ρ. 1.11 ποη χαὶ, βρἃ χαὶ αἵ ἴῃ βραίΐο 4 1 ἰοτᾶγαπι βαρρ᾽θπάππι οϑί: 

ι ΘηἾ τ αἰγαμηααθ αἰμλϊἀΐατη τηοᾶο [1 ογᾶθ βραίϊατη οχρὶοί. 8,18 ἔτι (εἰ 

568:611). 9,6 δυνατὸν (ἀδύνατον ὅ6}61}). 18,16 50140 ἰἰἰογᾶθ μὸν (ποη 

μόνον) ἸορῚ ροβϑαῃί. 19, 1.2 86}}61}} ἰοβίδίαγ: ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς 

αἰ(ϑέρα) χαὶ τὰς οὐρα(νίας). ..... ὃ ϑεὸς πεπαίδευται..... αὐτὸν χαὶ τὸ 

μᾶννα ἀφορᾶν. οοηΐτᾶ ΡΟΠ0 40}80 ἴῃ ΡΆΡΥΓΟ ΤΟΥυθτὰ οχϑίδηῦ ου τὴ ΟΟΥ 1881" 

ΤῊ]8 Τη618 ΒυΡΡ]ΘΙ οἰ Ϊ8: 

(ἀνατείν)ειν τὰς ὅ- 

(ψεις πρὸς) αἱ (ϑέρα) καὶ τὰς οὐρα- 

(νοῦ περιό)δους, πεπαίδευται 

(δὲ καὶ εἰς) τὸ μάννα ἀφορᾶν, 

(τὸν ϑεῖον) λόγον 

χαὶ τὰς --- (δὲ καὶ εἰς) ΟἸΏϊθ88. βαηἰ ἴῃ σΟαΙΟΙθΌ8, 18 ἰδὰ ἃ τὴ0 80ρρ]οΐ8 

8118 ῬΏΠ]ΟΠ8 0018 οοΙμραγδίβ (ὃ 88. ἀθ ηνῖφν. Αὖν». δ 64), δηϊθαυδηὶ 

Καὶ θἤἰβοὶ!} αἰ] σοηια ἀ6 Ἰοούϊοηθ ρϑρυτὶ σου οΓ ἰδοία8 βὰπι. γοῦρᾶ δὲ 

χαὶ Ἰοοἱ 86ηβ8ι ροβίυϊδηΐαΓ. αυοά τοβίδί βραίϊπιῃ, νοίδι Ῥγδοροβι 0 6 Πὶ 

πρὸς, ἰαδοὺ εἰς ΒΌΡΡΙ]οΓ ; αυορά οοηβγιηδίυγ ἰοοο Ὀ10]100, 41} ὃ 80 86αυϊ- 

ἴατ. 20,16.11 β6Π6 1} ἀυθιίαπάϊ Ἰοοαμὰ ἀραϊί, χαρὰ 8] γ08 οδῃθ6 1108 

ΡΟΏΘΓΘ ΠΟΡΙοχὶ οὗ ΡΆΡΥΓΟ νυϊραίδιηῃ ἸθοΟπθτὴ σοι ἰθϑι τ  η10 Ρ]8Δη6 

οδγθηΐθιῃ ἰγἱθυϊ. δοουγαία οομμηραξαίοηθ [1{}0 γα Θνδῃ! ΔΓ Ἰη 

δρραγαίᾳ δαηοίδία, αἰ Κα] 6180 }10 ἀθῦθ0, δρραγοὶ [ἰη. 17. 18 οὕτως 

ἔσται, ΠΟοη οὐτὰ ὅσῃ 6110 τὸ σπέρμα σου οὕτως ἔσται ϑαρρ᾽θηάαχη 6886. 

28,183 τὰ (τὸ 86.611). 89,2, ΟὟ) ΡὈΓΙΟΓ ρϑᾶῖβ [ἰἰἰογᾶθ ὁ ονδηϊάδ 8, 

ἰδιηθη ἔσοις ρούϊ8 4υδη ἴσαις (80}}611) Ἰοσοπάμυμι νἱάθίαγ. 86,1 βραίϊαχῃ 

ἸλΘοι] σοι ΐσαν ἴογγο ᾿ἰσθδὶ 4180 δὰ δρραγδίι!μηγ 1}1}|Ά8 [1Ὁτὶ οοττρομάσι το] 

ΒΌΡΡΙΘμάυπ) γναὶθδηῖ. υ]. 1 ρ. 208.6 πολεμίους Ῥάὰρ. 204,10 συνυ ... πθ6 ρ]υτᾶ Ἰαρὶ 
ρΡοβϑιηΐ (συνύφανται 850861}). 205,3 μετανισταν... χαϑαρ (οὗ) ... Ρᾶρ (χαϑὰ ὅλων 

56 8611); νἱἀοίαγ ΡΔΡΥΓαΒ χαὶ χαϑαρὸν (ΞΞ ὕ᾽ Ε) οχδὶυιΐϊβδ86. 207,6 τὴν των ΡΔρ (ΞΞ 
ΠΕ), πο ϑνητων (861}611). 212,17. 18 αἰδὼς --- προσοχὴ Βαδοῖ ῬΔρΡ (ὁ. 85.}61]). 
210,9 οντως Ῥᾶρ (ονπας 560}61}). 221,10 εἰ χαὶ δὴ τ γϑγᾶἃ Ρᾶρ. 221,19 (χαι γα)στρος 

χαι δονω ...... γάστερα ηδονων ...... χαι γλωττῆς ΡᾶρΡ. 222,38 τας ἡνιᾶς οἰἶΐδα) ῬΔΡ. 
ν σ 

224,1] οὐχ ἐμπιλησϑη (884 ροϑίθᾶ μ 46]., ι 804.) Ῥδρ. ἱ. 6. οὐχ ἐμπλησϑῇ σοτΓγ. ἰῃ οὖν 
ἐπιλησϑήσῃ. 228,15 γεγονοτες μαϑηται εὐφυεῖς ΡΑΡ. 280,4 στη... αἱ εχει ΡΔρ. ἱ. 6. στή- 
σομαι ἐχεῖ (ΞΞ 0), πο χαὶ ἐχεῖ (5.}61}. 292,8 εἰσφερωσιν τα νοτᾶ Ῥᾷρ. 248,16 τὰ 

οσα ἄνὸς Ρᾶρ. 240,12 εν ταις α.. ἡσεσιν πυροι Ρδρ. ἰ. 6. ἐν ταῖς ἀλοήσεσιν πυροὶ (ΞΞ Ε), 

[ογίδ889 τοοίθ (ταις αλης εἰσιν 5061}). 250,19 εναργεστερον ΡᾶρΡ. 256,4 του ὃὺ ΓΘ Υ̓ΘΓ8 

Ῥαρ, ἰΐθῃ 1. 21 χαν. [1,.. Ο.] 



ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ ΧΙ 

ἀοοσοί τὸν ἴῃ ράργγο ἄθθββο, 56,8 (τὸ)ν, ποὴ (μέγα)ν (816 56}}61}), ΒΌΡρΡ]θῃ- 

ἀυμη 6880θ. 42,17 (χαὶ) τῶν ρΓΟΌΔ011105 οϑὺ αυδπὶ τούτων (850}611).. δ.,12 

τῇ (οι. 86|611}). δ1,18 ἐξαγω(γῇ), ποη ἐξατω..., οἵ. δὰ γ. 4,8. 561,21 

(χατάγπληξιν, ποη (χαὶ χατάγπληξιν. 9,4 ἐπέπεσε (τῷ ᾿Αβρ)αάμ, ποῃ ἐπέ- 

πέσε(ν ἐπὶ τὸν ᾿Αβρχμάμ. οἰΐαα 480 δὰ Ρ. 51,1 δαηοίανὶ!, Κα! ὉΠ 6180 }10 

ἀθῦθο. σοηΐγα ἰάθη ἢδ88 6 ἢ}611}}} Ἰϑοίΐοῃθβ ἰηΐϊυτία ἃ 9 ἴῃ ἀθρίμπι 

γοσϑία8 ΘΟΠΠγΙηαν: 9,1 μαυεῖιν. 235,11 γὰρ οὐχ. 29,11 μοι (ποθ μοι 

χαὶ). 82,22 μὲν τὸ γὰρ, 84,18 διὰ ταῦτ. 88,19 σοι γὰρ. 44,11 ἃ. [68,0 

τῆς οτ. ἰηΐογάστη, γϑὶαὐ ἴῃ σο]υχηπα ΧΙΠ ἃ Ὁ, ρᾶγσνδθ αυδοάδιῃ 801 180 

ΡΑΡΥΓΪ ΠΟῚ 800 ἰ0600 Ἰηβογίβθ 6880 ΥἹαΘΗΌΓ. 

Ουδο γϑίϊο ἰηΐος οχοθγρίδ οὐ οὶ Ν᾽ οὐ ρδρυτῦμῃ ἰηἰογοθαδί, ΒΌργα 9 οοὐΐοο Ν 

Ρ. 11 οχροβίϊαμη οβί. ἰῃ μος δαΐθῃι ν ]υταΐῃ 6 ΥἹρὶ Ὁ} ἰγ8 ργδθϑίο ογδηΐ 

οχοογρίδ ἢ. }8 οοα]οῖΒ, ἀπάθοϊτη ὁχ ᾿ἸΌΤΟ φιΐβ γϑγην αἰοϊπαγιίηι ἢ 768 8 

Ρ. 1,8---2., 4 χαίτοι---φιλοσοφοῦντα, ρ. 5ὅ,1δ---Ο6,11 σοφοὶ---οἰχεῖον, Ρ. 18,16--- 

14.16 ἐπειδὴ---τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ, ρ. 16,4. ὅ ἀσώματοι---χληρονόμοι, 

Ρ. 20,18 ---21,10 προαγαγὼν ---σβέννυσϑαι, ρῥ. 84,2---88,12. τούὐτων---εὐώνυμα, 

Ρ. 41,8 --- 6 ὁμοίως --- νενόμισται, Ρ. 41,16 --- 42,1 ἐγένετο --- ἴδη, Ρ. 46, 

14--41.18 τεϑαύμαχα---ϑεοῦ, Ρ. 86,18---51,8 περὶ---χρῆται, ρῥ. 60,1--Ο1.6 

περὶ--- ἀποτελεῖ, ααΐπαθο οΧ ᾿ἰῦτο α6 σοηφγθδ8διι ον μαἰϊίἰοη8 σγαίία Ρ. 82,10-- 

24 ὥσπερ γὰρ---καταστήσασϑαι, Ρ. 84,28---86.,16 ἀναγχαῖον γὰρ---χατεσβέσϑη, 

Ρ. 88,18.---22 ἐν ἀρχῇ---ἐναντίοι, Ρ. 10],2---102,14 ὅτι αἱ μέσαι---ἐχείνη, 

Ρ. 101,19---108,6 ἄρα οὖν οὐχ---παραδείσου, βορίθτη ΟΧ ὑτῸ α6 8οηιηῖδ 1 

Ρ. 201,4---208,1 ἀνϑεὶ--- στήλαις, ρ. 218,10---24 λέγεται---τόπος ἑαυτῷ, 

Ρ. 242,19---248,11 ἔστι δὲ---ϑεόν, ρῥ. 244,4---245,17 διαχινηϑεῖσα---ἅλις, 

Ρ. 2349,11---2δό0,4. θαυμάζω---χατεσχεύασται, ρΡ. 253,21---24,10 μὴ παρέλ- 

ϑης---ὔπαρξιν, ρῥ. 258,16 -- 256,21 τί οὖν---απαλειφϑῆναι. Ρ. 21,6 8ο0]ὺ8 Ν, 

δὶ Τ200 ὅ86}}61] τϑοίθ ρδρυγὶ Ἰθοίϊοηθμι φάσεις ἰοϑίαία, γογᾶπὶ ΘΟ ΟΠΘΙΩ 

φύσΞις ΒΟΡνΑΥ Τί. 

Εχοοτρία οθα 1018 Ραϊδίϊηϊ, αα80ὸ ΜΑΧΙΠ]Π]ΔηῸ8 Το ΠΟὈΙβΟΌΙΩ 

ΘΟΙΩΙΔΠΙΟΑΥΙύ (οἷ, ν0]. 1 Ρ. 1Χ), ᾳυ80 ᾳυϊάθιῃ δὰ ἢ }18 να] π15. 110 ΓῸ8 

Ρογπθηΐ, οἵπμηΐα στὴ Δρραγαίαᾳ τη00 οοηΐι}}, 8064 ὩΟη δαποίαν! πἶϑὶ 00] 

Δαυϊά ΠΟΥῚ οὐ Ὀοηΐ βογυνανογαηί. σϑοθρὶ ἰρι ΟΧ 618 Ρ. 212,11 ὡς, 

αυοα οοάϊοθ8 οἰ ηΐ. ρμ. 240,9 περίχλυτον ΓΘΟΘΡΙβΒΘΙη, 81 8101] δρυά 

ῬὨΠοηθΙα Ἰορογοίαν. ρ. 212,14.19 Ῥαϊδίϊη8 ὁοα1οἷ8 Δί Ἰθοίϊοη 68 σοΙαρτο- 

δαί. αἰ] ϑὰπὶ οἰΐδηὶ δὰ τ. 214,ῦ--9ϑ, οἷβϑὶ νυἱχ σϑοίθ 1Ἰη. 9 εἴληχε 

Ὧο οσοὐϊΐοσθ 

Ῥαϊδίϊηο 129 



Ὀαγιμδίδ- 

δὶ οοάϊοθ 

ΧΙΙ ΡΒΟΙΙΕΟΟΜΕΝΑ 

ἰγϑα]ν. δἰᾳῃθ οὐϊδιη ὁ 8068 1η0 [6[6]}10 Τ[0γ6 αὖ ΘΧοΘΓρί 8 ΠΥ] 11 ὧ6 8οη))η18 

Ἰηἰογά τη Δα ΆΓΟΥ. [6Γ6 Θηΐη σοηρταϊ Ρᾷ]. οὔσῃ Α, οογίθ ΠυΠΠαΌΔΠ 

ἸΏ Θ]] ΓΘ ἸΘο Οθτ ργϑδοροί. αυοα ϑηΐῃ ρ. 215,20. 26 ἰλυσπώμενος (εἰλησ- 

πόμενος Α) ἰτδάϊί, νἱχ πυμηθτδηάυσμη ο8ι. 1067, Οχ 0 ἢο80.}1 σπϑίογιοὶ 

Ῥδ]δίϊπὶ οοα οἷβ ΘΧοθΡιΪ ϑαπί, ὁχ θοάθιῃ διομοίγρο ἤυχίξ δίᾳαθ ἃ. αποὰᾶ 

ΟΠ 60 ρῥιοδαίαγ, αυοα Ἰδοίΐοη08 ἴθγθ οὐ ἃ νοὶ Μ οοηῃρτασηΐ, ἰυμὴ 

σοηϑρθοίαθ ἸΣΟΓΟΓΆΙΩ, 4108 ΘΧΟΟΡΡΒ1 0. π0}}] 18 Θηπὶ ΡὮ]]0Πη18 ᾿ΙΌΘΓ ποίαβ 

οϑὲ Θχοθγρίουὶ, 4ὰΐ ΠΟ ἱμυθηϊδίαῦ οἶδ ἴῃ Δ, ΠΟΏΠᾺ}}1 1107] 4ὰ08 Α 

ἢδρθὺ ΟἸΆ1881 ϑαηΐ, ογάο ᾿Ιγογαπι ρϑυ!α]α τὰ ππηπιαΐαίυ8 οϑί. 

6] χρΪΠ0}18 ΓΘ ϑαηΐ οὀχοουρία ο061018 7)αγ᾽ηιϑέααϊοηϑὶ8 2118, νΔΥ118 

τηδη 08 8806. ΧΙΥ͂ οχουηίο νὸ] ΧΥ͂ Ἰηθαῃΐο βου ρί!, 46 410 ΠΌΡΘΙ δοσὰ- 

Γαι βίη ᾿μπαονίουβ ΥὙο]2 οἱ Ου}]ο]τηὰ8 Οτοθηθγὶ οσογαηῦ). αυἃ οχ 

αἰββου διϊομθ ουτῃ αἰ] ]οἴββοα, 4] 8 [0018 ῬΏΙΟΠΟΙ ΙοΟἱ δουγοηΐυγ, δ8ὺ 

Εγνποὸ ῬΓΘΌΒΟΠΘΗ ΔΠ1100 ΡΘΕΥΙ, αὖ ΠΟΏΠῺ118 τηθῦτῃ ἴῃ υἀϑυτῃ ἀθϑοι} ογθί. 

489 ΠηθΟΌ ἢ ΘΟΙΏΙΤ  ]ΟΔΥ, ἢ10 ῬΓΌΡΟΠΟ, υὖ ϑρρᾶγθαΐ, ρϑιοα 4080 τοϑίδηΐξ 

ΠΟΘΙΘΡῚ ρο886: [0]. 261. ὅτι τοὺς βατράχους, οἷς Αἴγυπτος ἐπλήγη τὰς δευ- 

τέρας πληγὰς ὑπὸ ΔΙωυσέος, χαὶ φρύνους ὁ Φίλων χαλεῖ. βλαπτιχὸν εἶδος τί 

βατράχων οὗτοι δοχοῦσιν εἶναι (οἵ, ἀθ υἱέα Λ0818 110. 1, νο].ὄ 1 μ. 97,11 

Μδηρ.). --- Ιθ. φί ἀναπεπταμένοις ὠσὶ τοῦ πάππου μυρίας διαβολὰς ἐπήν- ᾿ 

τλοὺν (0. 11 88,4.5 Μδηρ.). --- [0]. 80: (ΞΞ [0]. 1627) ΦΟ“": ἃ Μωυσῆς 
λαβὼν χαὶ τὴν εὐσέβειαν τῶν φερόντων ἄγαμος (166. ἀγάμενος) ἀνατίϑησιν ἐν 

τῇ χαϑιερωμένῃ σχηνῇ (Ὀ14. Π 151,10 ---1ἰ Μ.). -- [0]. 112: ἰδέαι, ὅτι 

εἰδοποιοῦσι χαὶ περατοῦσι τὰ ἄπειρα χαὶ παρορίζουσι τὰ ἀόριστα, τύποι 

τι ἕχαστα τυποῦσι χαὶ σχηματίζουσιν. οὕτω Φίλων (ὧδ πιοπαγοιία 110. 1, 

Π 219, 6--0 Μ.). --- [0]. 2071. ἢ δὲ μονὴ τῶν τοῦ χόσμου μερῶν ἑστῶσα 

πάντως ἑστία πρὸς τῶν πάλαι εὐθυβόλως ὠνόμασται (1 τηρ. φὸ , (ὁ ()ιδνι- 

ΐηυ ὃ 20). --- [0]. 816) ὅτι δὲ τὸ γώμφος (γῆς ἄχϑος 9) γράφει (γῇ οο46χ) 

ὅμ" (. 6. “Ὅμηρος) ὁ Φίλων λέγει οὕτως, χαρά ταοΐοτοπάστῃ νἱάοίαν δὰ 

θγαμι 11 ὧδ πιοπαγοδία, 1 224,18.14 Μ. ἄχϑος δ᾽, ὡς οἱ ποιηταί φασι, 

γῆς. -- [0]. 826" ἐπίνοια ἢ ἐπὶ τῇ προλαβούσῃ ἐννοίᾳ γνῶσις" ὅϑεν ἐπινοίας 

τὰς ἀλληγορίας ὁ Φίλων φησίν. --- [0]. 885» φ': παρευημερῶ ὡς παρευδο- 

χιμῶ. --- τὸν ἐπὶ τοῖς ϑνητοῖς ἵμερον παρευημεροῦντος ἔρωτος οὐρανίου (6 

1) Οθμίγ! 0] [ἃν ΒΙΘ]]οΟ  ΒοΚϑοθοῃ ΧΙΥ 1897 ρ. 591---57]. 



ΡΒΟΙΕΟΘΟΟΜΕΝΛΑ ΧΠῚ 

Αδναλαηιο, 11 11,18. 19 Μδηρ.). ἀγώγως τε χαὶ δυσαποσπάστω:, δλχὸν 

ἔχον δύναυιν (δῦ. ]ἰη. 24. 28). ἢ δι᾿ ἔρωτα παιδείας ὁλχοὺς ἔχοντες 

δυνάμεις (10. 11. 8. 4). -- ὨΪ. 886. Φ': ὁ γὰρ μὴ μέλλων ϑύειν εὐαγῶς 
οὐχ ἄν ὑπομείναι πατρίδα χαὶ φίλους χαὶ συγγενεῖς ἀπολιπὼν ξενιτεύει (46 

φιοπαγοΐίτα ἸῸ. 1Π,11 223,)8---11 Μδηρ.). 

ΟἸΘΙμ 6 η8 ΑἸΟΧΔΠαΓΙ 8 ῥγὰθ Οοίογ 8 ΠΌΤ τ) ὅδ σοηφυθϑϑ Φ) μα- 

ἐϊοηῖβ φγαΐίία οΧΠδαΒὶ(. 60 ϑδιοίοσο ϑιηθηάδτὶ ροίυϊδ Ρ. 89,14 γῆς (οἱ. 

οἰΐδιὰ δὰ ρ. 89,20), 4110] 1 νι 18 Ἰϑοι οἱ θ58 τοῖο δ ϑυ η8}418 δάϊανδ- 

Ὀδιμῦγ; γ᾿ δαηοίαία δὰ ρ. 89,18 (φυλάξεσθε ΟἸ]οι. Μ). 92,12. 91,18. 

104.9. --- οὐτὰ οὐύογ9 ἢ .8 νΟ] ΤΠ  η18. [1018 Ταγ 8 οχοογρία ΓΒ] 68 ΘΟΙὰ- 

Ρᾶγασα ᾿ἰσουδὶ (ν. δὰ μ. 8,9. 359,1. 144,8. 254,22.) ΟΥἸρθη 18 βοηϊθηΐ]δθ 

6Χχ ΡΒΊΪΟπο Πδυδίδο, 4υᾶ5 βδορίιβ αἰζα] πλι8, δὰ Θῃμθημἀϑηάαπη ἰθχίυ τη ΥἹΧ 

αυϊσαθδπη ΘΟὨΪΘΓαΠΐ. 

Ιῃ Βοο γνο]υμηΐηθ ἰᾶπὶ Δἀῃΐθοτγο Ἰἰσαϊύ ὀρτθρίδιῃ Α τὰ ὈΤΟ 811 ΟΠ Π]ΟΠΘΙΏ, 

οὐϊ8 ἀὰο δῃισ νοϊυπληα (ὐ. Θοῃθηκὶ οα ἀ 1). 18 οἱ ἴῃ δαποίδιηθ 

ἀΠΠἰσϑηΐογ οΟ]]ορὶῦ Ἰοοο8 ῬΏΠ]ΟΠΘΟ8 οὐ ἴῃ ργδθίβδιϊοπο 49 δᾶ γαίϊοπθ, 48 

σΟΙΉ Πανὶ ῬΒΠ]ΟηΘπὶ Ατηργοβίυβ, αἰβραΐαν"). [Ι͂ἢ ὁ8 τὸ σοηβι] 0 αὖ 

οαϊΐοτο ὙἹΠαΟΌΟΠΘη81 αἰβοθβϑίτη δ, χαρα ᾿πἰογργοίδ 08 οι] ηυτη ὨΘΌΓΑΙ- 

οοσαῃ ῬὮΪΟΩΪ οὐ βου ρίοσιθα8 οἰ ΓΙ ϑ 1818. ΟΟΙΏΤ 68. ΠῸῚ ΔαΠΟΙΑΥΠΊ08. 

4086 οὑπὶ 5386 01.8 τοροίδηϊῦ ἃ ΡὨϊΪΟη6, ᾿ηνοηϊδηίαῦ οἰΐϊδιη ρα 8108 

Ργδοίοσ Διαυγοϑίυτη δαοίουοϑ δοοϊ οϑ δϑίϊοοθ, δάσο μ]Δη6 ἰησογίατῃ οϑί, 

4φαθ αυΐβϑααᾳθ ροϑίουϊοσαταη [Ὀηίοη δαϊοῦί, ῬΒΠ]Οποὴ δὴ ΟΥΡΌΠΘΙη δῃ 

οποιηδϑίϊσαη αποἀάδιη. οὐ 81 αυἱ8 νἱάθαίῃ! Ῥ]]ΟΠΘΙὴ Ἰορῖθ86, ἴθ ΓῸ 

ἀυδίαμι 66., ἀαθιῃ ρο  βϑιη πη Θογαμι Ἰοσογατα, αυΐθ8 ὀδάθιῃ ἱπίογργθ- 

ἰδίϊο ἱηνθηϊζατ, τοϑροχοῦὶΐ. ἴδδὸ ἰριταγ τοί τηδίθυ 8. ΤΏ} 6}18 18. ἰγδοίδ- 

Ὀϊΐαγ, αὖ οὐ οχ δυοίουϊ θιι8 οο  οβἰαϑύϊοϊθ οὐ ὃχ οϑαϊοθι8 --- 1 ἀα]θ8 

Ρ860 Ποη ῥϑιοδ οποιηδϑίϊοδ {ἰἀρᾶγάϊο ἱρποία ᾿ΠΥ̓ΘΏΪ, 40 8118 ἄγαμαι ὈΔΟΠΘΓ8 

ΔΙ. Ο08 Τ16 ΟΟΥΟΣΟπὶ [θο]ὐ --- αυϊἀαυαὰ ἰγδαάϊ απ οϑύ ἀθ ᾿ηἰογργοίδ! ]οη]- 

08 ΠΟΙΆΪΠΠπὶ ΟΟἸ]Πραίαῦ οὐ 510 ορὰβ αὐ] 188: πλὰ ἃ Γᾶραγαϊο ἱποοῃδίιϊῃ 

ΘΟΠΘΌΙΩΙηΘἰΏΓ, --- ῬΓϑΟίΟΡ ρϑθ08 8]1Οτὰπ ἸΙΡτΟγατα 0008 (οἷ. δα ηοίαίδ δὰ 

ἢ 3. Απιὐτοοϊὶ ορέγα ραγβ 71 7α58ς. 1. 1]. ρατεῈ 1]. Οἴὐγριις βογὶρίογμπι δαοί, ἰαί. 

Ὑἱπμαοθομδο 1896, 1891. 

2) εἴ, ρδῖβ 1 ἴδβεο. Πρ. ΧΥ͂. ΧΧΙ 54ᾳᾳ. ΧΧΥ͂ 544. ρᾶγ8 11 ῃ. ΧΥ͂Ι 84ᾳ. εἶ. οἰΐδηι 
Ε. Κιοὶὶ, Ῥλο περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύϑερον, 1)1εὲ Ἐολιλείαγαρα. 

Μαγθυγρ 1890 ρὑ. 4.ῦ. 

δ ΟἸαηιοηὶθ 

ΑἸαχδηάγίῃηο 

Ὧο Διηῦτοβὶο 
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ΧΙΥ ῬΡΒΟΙΙΕΟΟΜΕΝΑ 

Ρ. 42,1. 109,2. 110,14. 200,21. 238,0. 24:,20. 389,11) δά ΠΙθστυτῃ ἀ6 ἤίσα 

Θέ ὑπυθηζοηθ ῥτδθοῖραθ ΔΙΆΌΓΟΒΙ τη ὧ(6 ἤμεφα ϑαοομῖξ Δα ἢ θα] 08, 

ἀθ αὰὺὸ Βοῦ ἰυὐϊοίαμαῃ Οὐ. ϑιομϑηκὶ ἴογὶ ): αγσιωγριοηέώηι δὲ ηιαίορλαηι 62 

Ρλϊονιῖθ ἰἰδγο ὧδ ργοξισίβ ϑιυηιρβδὶξ γδηιχμο ἐΐα ἰγαοίαυϊέ, μὐ χιαθ 62 

θαοηιρίο εἰδὲ ργοροδῖίο γϑοορὶξ ἰοσῖβ αἰψμοὲ αα υογδιην θαργῖηιθν θέ, ηρμίο 

ϑαδρίιι8 διιῖ8 Ὁογδῖθ οαρίϊσανοί. οἱ Β1121Π1Π|ὸ᾽ ἤοο ῬΆΏΠΟΠΘΟ ᾿ἰῦτο 808 οϑί 

ἴῃ ΘρΙβ(}}1}8 8. 21. 61. οχοοῦρία ρᾶιοᾶ ΟΧ 8118 ΔΙΆ ΤΟΒ11 0718 ἀορτοτηρίδ 

ΘΟΙΏΡΆΓΑΓΟ ᾿Ιοοθαί. ρῥ. 42,17 Απλ Ὀγοβίυβ ρϑρυτὶ Ἰθο ]οηθη ἄλλων σοηῇτιηδί, 

180,10 δὰ βυρρ!θηάδῃι οοαΐϊουτῃ ᾿δοιηδπηὶ 8114 1 α{}1Π{4018 ρτδοῦοί, 151. 

οογίθ μεγάλου Ἰορὶί --- 8ου 101 οηΐπὶ δοπει ἐἰϊια ϑιιηιηιηι ----, ααοα σοηϊοοίαΓϑ 

Μδηροι! τγοϑυϊξαίατη οϑί. 118,6 ργοῦδθ! 8 ὁχ 600 χαὶ πλούσιαι Δαά] αΓ, 

αυοά ΟΡΡΟΒΙ 110 τμϑ ὈΓογτα ροβίυϊαγο νἱαθίαγ, 138,11 τϑοίο ὅλη, 138,18 

ἰδοὺ ργο ἀλλὰ, 140,2. ἀρετῆς 160, 1580 νἱἀοίατ. 42,18. 19 τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς 

χρατῆρσιν ὃ ἱερὸς λόγος τοῦ αἵματος σοποίίναμη ρδγ να ΘΟΙΏΡΓΟΌΔΓΘ 

ναοί, οὕτα 8001010: ἐπ ἐδίοβ οὐαΐθγ68 συγ εἰϊϊμα ..... εὔμπαϊξ 8αη- 

φωΐηῖβ βμὶ ραγίο8. οοηϊθοίαγα ἰρσί Γ (τὸ ἥμισυ) τοῦ αἵματος, αυδπὶ ἴ.. ΟΟΠη 

σοητηθηδί, ΠΘΟΘββδυᾶ ΠῸΠ οϑί. 128,1 οογίθ λαβόντας ἰορὶῖ, ποη λαβόντι, 

υοα ἰθίηογο ΜΔΗΘΘΥ σοπίθοὶθ. οθίογαμα ἰπίθγἀατῃ ἰδ ἰμοοπηηθ46 ΡἢΪ- 

]0η18 νοσθα γογίϊύ, αὖ 181] σοιηρᾶῖαίο ῬὨΠ]ΟΠΘΟῸ ΘΧΘΙΏΡΪδγὶ ἰηΐ6]] 901 ΠΟῊ 

Ροϑϑὶΐ (Υ. 6. στ. Ρ. 141,1. 2), Ἰπἰογάστα πὸ ᾿ἰπίθ]οχιύ αυϊάθη, νοΐ 158,18 

ἐποχὴ περὶ ὧν παάντως οὔχ εἰσι πίστεις, δἱ ᾳυρά 800 ποη 1 6]]6χὶ,. 

Ρδυ]ο δηΐθ ὑγὸ ψνϑυῦ]8 ἥσυχία ϑαρίοπίίαπι ῬοΒαϊζ. ὨθαὰΘ ΘὨΪπι, 418 88 009 

αὐδὰν ᾿Ιροτίαίθ γ981] νϑὈΟΓΌΙΩ ἈΠ ᾶρθ, ὨΘΟΘ886 δὶ δίδίθυο θυ ἢ σοφία 

ἴῃ 800 οοα166 ᾿ΠΥΘΠ]886. 

ἘΕχοογρίατῃ [οδΔηη18 γαὶ δὰ ρῥ. 251,20---238,Ὁ δ μι διίατα, αἱ ογί8580 

ταυτὶ να]οὺ δὰ σγϑοΐθ δοϑιϊηδη 08 8108 Ι0008, 4αΐ 8 ἀυδίατα οϑύ ΡἘϊ- 

ἸΟΏΘΙῺ δὴ 8]111πὸ [οηΐοθπὶ δαϊογὶῦ (ν. νο]. 1 ρ. 11.Χ1Χ), 1τἴ8 Π1}}} δὰ σνοῦθδ 

ῬΒΠΟη8 οιηθηἀοηάδ οοηΐεγί. 6 Ἰθοίϊοηθτα αυϊάθη μεταβάλλοντος, 4.86 

Βρθοίοβα νἱάϑυὶ ροίοϑί, ρ. 2838, 1---ὃ μηδενὸς ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόντων τροπᾶς ΤΘΟΟΘΡῚ, 418 ΟΧ ῥΙῸ- 

ΠΟΙΉΪη6 οὐδεὶς ἴῃ Ορροδῖζο ΤΟΙ ΌΤΟ [Δ0110 4 81}}}6ὲ ἰΟΓΙΏ8 πὶ ὈΓΟΠΟΙΆΪ 8 

πᾶς Βυθδυαϊτὶ Ρ0880 ΘΧΘΙΏΡ]8 ΤῸ] ΟΓΌΤΩ βου]ρίογαμη ἀοοθηΐ, ἤθαὰ0 αἢ- 

6118 πάντων 4υδηη παντὸς 80 ΔΙ ΘΓΙ8. 

Ιοδηηΐβ Πδιηδϑοθηὶ ϑ'ϑδοία γὁὸ] ΠΟ] ρα αυ80ὸ ἱπᾶθ ρϑῃάθηΐ 8018 
----.:ο»Ἅἔ..-... 

(( ρδῖβ Πρ. ΧΥΙΙ. 



ΡΕΟΚΕΘΟΟΜΕΝΑ ΧΥ 

ΦΘΏυΪη85 ἰοο 0 η68 βογνδνοσγυμί ᾿. 143,24 ἔσϑ᾽ ὅτε οὐ ἀλλ᾽ (ὁπ. ο04α.). 

148. 2ῦ ἀσχεῖται. 157,18 ϑεῖοι οἱ χαὶ ἀσώματον (οῃ. οοἀα.). 151,10 

ἀγαϑὸν (οπλ. οοἀ4.). 157,18 ὅμως. 158,4 τίς γὰρ. 158,1. 8 τῷ προφήτῃ. 

158,10 ἀμοιρῆσαι. 108,10 τῶν (οἴῃ. οοἀ4.). 158,11 δίδωσι οὐ τοιούτῳ. 

108,12 τελειότητος. 158,18 ᾿Ιαχὼβ. 158,18 μου (οπι. οοἀα.). 108,14 ἂν 

(οια. οοΔα.). 158,11 ϑνητὴν. 108,20 τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. 158,20. 

169,1 ὥφϑην---αὐτῶν χαὶ (οἴη. οοαἀ.). 199,2 χύριον (οτῃ. οοἀἀ.). 189,8 σοι 

(οπι. οοαἀα.). 159,12 πρεσβύτατον. 159.12 χαὶ (ὁπ. ο044.). 159,18 χαὶ ἀχατά- 

ληπτὸος (ἀχατάληπτον 8οΥἱρβὶ, οἵη. οοδα.). 169,16 εὐαρέστει οὐ ἐμοὶ μόνῳ. 

163,19 εὐαρεστήσεις. 164,16 γενόμενον. 164,11 μεϑορίου" συνόλως τε. 164,18 

γὰρ. 16,20 ἀνατροπαὶ. 166,1 ἐντελὴς. 185,12 εἶπεν ὁ. 180,20 εἰσηγουμένοις 

ἀπεχϑάνονται. 194,14 χαρίσασϑαι. 199,18 εὐχάριστος (οτα. ὁοο44.). 195,17 

ϑειότατον. 198,10 ἀνατρέποντα. 198,11 ἀτόπων. 251,8 τῇ τοῦ βίου (οπι. 

ὁ044.}.. 242,22 οὕτω (ὁπ. ο044.). ἰοτία880 οἰΐδια τ. 163,1 105,14 ὁχ Ὁ 

γοΓ8 Ἰθόΐ]0 ΓΟΟΌΡΟΓΔΙΙ ροίοδί. οἱ ῥ. 141,11 πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει 

σφοδρότητος ἀπορρήττεται τι ι]0 ἀρίϊυβ νἹἱἀοίαγ διαρρήγνυται (Υ6] διαρρήττε- 

ται). αυρὰ ῥγοΟρίὰ8 νἱαθίυ" δοσθάργο ᾿'δα σουγυρίθδιη 4080 Θχϑίδί ἴῃ Ὦ. 

ΘΧΟΘΡΡ 8 Ὁ ΠῚ ΤᾶΓΟ διιοίου δίθη ρᾶρυτὶ ΘΟΠΠΓΙ,ΔΙ ἴδ ἢ. ΥΠΠ νυἱάϊ- 

Τὴ8. Εχ ἢου]ορίο ᾿ῳδυγθη ἶδη0 ἀηὰπὶ ἰγαριηθηΐαπη 107] ΠΠ 46 βοριηὲξβ 

Ρ. 282,8 Ἰαπάδίυγ. ὑπᾶθ τϑοθρίυμῃ οϑὲ ὑπεσχελίσϑη (ὑποσχελισϑείς Αλ.. 

Οδίθμδγαση ὑηυπὶ Ἰη060 ἔγαριηθηΐαπλ ἴῃ ΒΥ ΌΘγῖπηο Κ᾽ ὅ6 ἰταάϊζατα 

Δα θυ} ρΡ. 29,1---12, 851 Ἰηοἀο οδίθηϑο ποὺ ἔταρτηθηίατη ἀϊοθηάθτη 6ϑί. 

ν᾽ ἀοίαγ οηΐμὰ αὐ τη] 4118 ὀὁχοογρία ῬΏ]]Οπθα 18 ὁ06 1018 νοίουὶ σαίθηδθ 

ΟΧ οοαΐοο ῬὮΠ]ΠΟΠΘΟ δάϊθοΐα μι 6886.0. ὑπο, Π] [4]10τ, ορίϊμηθ 11πα Ἔχρ]οᾶ- 

ἴυγ, αυοά ρΡ. 29,8 μαδοί νυἱύϊαπι ἴῃ (ἡ Η Ρ οὐνίαπι (οἵ. οἰΐδιη 29,11 οἱ 

αϊα]απ). δα ἢ] 0] ΒΑΓ ΘΓ ΠῚ 586 ρ᾽ 8 ἰπ ᾿ἰΌγο δύσι δηίαροζίο Τ ασηιθηΐο, 

ΔΟΟΌΓΑΙ 8 ἀθΘ 60 ἴῃ ῬΓΟΪΘρΡΌΙΩΘΗΪΒ οἱ γ υΠ}1 18 ΠΥ οὐ Ατ᾽βϑίθαθ ορίβίι]δθ 

δα ῬΒΠοογδίθιῃ θα [1018 ἀυ8Πηὶ ρᾶγο αἰββοσοίαγσ. (6 Νιοθίδθ ϑϑυγδῃηι δὰ 

Γ[μόᾶπὶ σδίθπϑθ, αυδτὰ ἰοι]ρ] νο]. 11 ρ. ΧΙ, οοαϊοίθυ8 Εοιηδῃ15 ὨΌΡΟῚ ἀΪ- 

ἸΙσαη Ἰϑβῖτσηθ οσὶὺ ΙΟϑαρηυ8 ϑ᾽ΟΚΟΙ ὈΘΓροΓ ᾽). οδΐθηδθ ἴῃ ΡῬιΌν γα, ου 8 

ἈΠῸ ΟΟαΐοθτη ΠΘρΊ ΠΘΉβοὰ {1 γ0]. ΠῚ ρ. 7. 18 Δάμ!θαὶ, σοα!οθ8. Ρ] 068 

Θῃηυτηογαὺ Α0ἢ6}19 ἦ, ἴῃ ΠΟΠΉ0]}185 οοά᾽οῖθα5 ᾿ Υπόϑεσις εἰς τὰς παροιμίας 

δ) οἷ, φυδὸ ΟΟΒὴ ἀθ ἰογηηα πήττειν 6Ο]]οαὶς πὰ Ηοτγδο νο]. ΧΧΧΙ ρ᾿. 119. 
Ὦ ᾿δνιίδολε (ματιαἰδολτὶι 1898 ρ. 58--8.. εἴ. ΑΟἢ6]18 ρῥ. 208---207. 
ἢ Η:ρροϊνεειιϊΐεα, Ἰλρϑίαθ 1897 ᾿. 145 85. 

ο σδίθηϊβ 



ΧΥΙ ΡΕΟΙΕΒΟΟΜΕΝΑ 

τοῦ Σολομῶντος. ἐξήγησις διαφόρων ὑπὸ ΠΠολυχρονίου συναχϑεῖσα ἰπϑογ!ρίδηι 

6880 ἀοοοί. ἤμππο δυοίογοῃ αἸδοοῃὰπι ῬΟΪ ΟΠ ΓΟ τη, ουΐ8 8186 οαίθηδο 

βουνδίδο ϑιηΐ, 6886 οὗ ΟΡ ΒΒ.) ΘΧ ΔΠΟΠΥΙΏΣ οδίθηδ ἴῃ ῬΥΟνΟΓΌΙ8, 4186 

γαίίζοαπο 1802 ἰγδάϊζαγ, οὐ Ῥγοοορὶ ἴῃ δαηάοιῃ ΠἰΌγατα σαΐθηα ΘΟ Π718886 

οθηβθού. --- ἰδπηὶ γθϑίδί, αὐ 81ηρ1}}8. 110Υ]8. ρϑθσα ργδθιλ ἰδ, 8. 

ΟΥΙΒ ΒΕΕΥ͂Μ ὈΙΝΙΝΑΒΥ͂Μ ἨΕΒΕΒ 511. οοὐἀΐοοα ΟΑΒΟῊΗΡ, 

41 ἰῃ ἀυμδ8 οἶαβ808, ἀθίϑυίοσοηθ ΟΑ Β, τπϑϊϊοσοὶ 6 ΗΡ ἀϊδβοθαπηί. 

ΡΟϑίθυ ΓΒ ΤΏ] 81018 ΡΓΘΟΠΤΩ ΘΟΙΩΡΓΟΌΔΙΌΓ ΡΑΡΥ͂ΤΟ, αυϑοῦμπι αὶ Η Ρ, ἱῃρυῖτ 18 

α αᾳυἱ ὀοπηηθηθ ἃιομθίυρυση δοουγαίυ8 αὐυδὴ Η Ρῥ οχργθβϑιί, τι υἶο 

ΒΔ Ρ᾽ὰ8 σοηβοηίηΐ αυᾶὴ Ὁ Α ΒΒ; οοίογαπι οἷ. 4φι80 ρΡ. [Π] 88. ΟΣ. οδ1(8 

βαηΐ. {ϊα] 1 περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων ἐστὶν χληρονόμος ἢ (χαὶ ΟὈΠῚ 

ο044. 16ρ.}}) περὶ τῆς εἰς τὰ ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς ρτδοθοηΐ Ρᾶρ. Εὐ8., 

Οὰπὶ 4180 οοἀα. ἴσα ρῥγῸ εἰς τὰ ἴσα ἰγαάαπίἦ), Ο Η Ῥ χαὶ περὶ --- τομῆς 

οὐ ἰἰδηΐ (μαδοὶ Η ἴῃ 80 8  ρίϊοηθ). ροίοϑυ ρίδοογο, φυοά οοαάα. ᾿ιαροηΐ 

πραγμάτων ῥγὸ ἐστιν. Πα ΘὨΪΠπὶ ἴῃ 1080 107Ὸ Βα ροῦ δααϊΐαγ; Υ. δ 1 νυνὶ δὲ 

πρόχειται ζητεῖν, τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. 08. 66. 69. 16. 

188. αἱ 4110], νο]αὐ ρΡ. 118,12,, τὰ ϑεῖα ΟἸηῖ888 νοο6 πράγματα Ἰορί ταν, οὐ δοορα!ΐ 

αυοά οχοογρίδ Ὦ ΒΘΙΉΡΘΓ τίς (ἐστιν Δα. μ. 8,4) ὃ τῶν ϑείων χληρονόμος ἰΔὰ- 

ἀδηΐ; γν. δα ποίδία δὰ ρὑ. 2,10. 8,4. 22,18. 24,9. 24,11. ρ]ϑηϊογθηλ {λυ ] 1η 

οχοογρία Ὁ ργδοῦοηΐ ῥ. 14,1 τίς ὁ τῶν ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα 

χαὶ ἐναντία τομῆς δ. οὖ ΟὟΓ πο τη] τὴ ὑγὶ θα θη πὶ 811 {10 ]0, αἱ ἰγδά τὰ γ 

ἴῃ Βαγθοσῖηο ρΡ. 29,1 ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμάτων, ἴδιη Ρ. ΧΥ͂ 

βρη ϊποῦν!. --- ἰηὐοῦ ἤθηο ἸΙΌταμη οὐ θυση 4] ρῥγδθοθαϊύ αυδοάδη)ι Ἰηΐ6Γ- 

οἰάοταηΐ. πᾶπὶ οἃ γψϑῦῦα, αυΐθυβ 1Π1{10 ΠΟΒΙΓῚ 1] θὲ αυᾶθ δηΐθᾶ 

ἰτδοίανογαΐ οι] οὐ αγ ἐν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν 

ὡς ἐνῆν ἐπ’ ἀχριβείας διεξήλθομεν, ἡρᾳὰθ ἴῃ δραιμηθηΐαπη ροβίγοιηδθ 10] 

εἰ πιϊσγαΐίοπο Αὐγαλαηιὶ ραν ἤθαᾷὰθ ἴῃ ἰοίΐατη ἤμπηο ᾿ΙΌγαστα οδἀαῃί. 

δίψῃ οαπὶ ΥΘΙΙ ἀ881Π|}}10 810 νοῦθᾶ ὃ μισϑός σου πολὺς ἔσται σφόδρα (θη. 

1) πᾶς οπίπι οϑὲ δἰΐογα ᾿ἰὈΥῚ ῬᾶΓ8 ἰμοὶρ᾽6η8 ἃ ὃ 189. υδηηαυδη) π6 δος αυϊάθῃ) 

εἰἴὰ]ο ὃ 291---311 σοπεϊπογὶ νἱάθηΐαῦ, ἰδίῆθη Υ6] ῬὮΪΟ νοὶ ἰ8 χαϊ μο5. {ἰ{]05 ἱπυθηϊί, 

688 σΟΙΙρ]θοἰΐ Ρ0586 50 υἱδοθαίαγ, αυΐϊᾶ ἱπ πο [ἰυὐτὶ ὃ 8512---85914 Παδο αἰν βίο 

ταῖϊο τορι. --- ροβίγοιαδιῃ ἢυϊὰ8 ᾿ἰ τὶ ραγίοῃ ἱπὰθ ἃ ἢ. 88 ἴῃ α τηϑι ἴῃ ἀϑι1πὶ 

ΖιΘ Αγ οοπί} 1. 

3) 51011}18 σογγαρίοϊα ὃ 188 ἴῃ οσοὐά, ργδοίοῦ ἃ ἱπυθηϊίαγ οἱ ὃ 170, αὐἱ εἰς Δα αϊί 

ΜΔΏΡΟΥ ἴῃ Ῥὰρ οἱ οοἀά. οἴηΐβϑα. οἵ, οἰΐαπὶ ὃ 207, 

32. ν. δ,78 ΠῈ ἔᾳ]5δο {{π||9 ἐκ τῶν μετονομαζομένων, ῃ. 60,1 ΠΗ ἐχ τοῦ περὶ τῶν 

μετονομαζομένων, ν. ὅ,, ΠΕ ἐχ τοῦ περὶ χοσμοποιίας ι{{{π|. 



ΡΒΟΙΕΒΘΟΟΜΈΕΈΝΑ ΧΥ͂ΙΣ 

16,1), φυδο ἴῃ ἀἰββογίδιϊοηθ οἵηΐββα ἰγδοίδία 6880 ὁχ ποϑίγὶ [107] ὃ 2 

οἰδοϊίαγ, βἰδύ τη ροβί ἰηἰογρτγοίδιϊοπομι ὅθη. 12,1-- 6, ᾳυδὸ ᾿Όγο ὧ6 ηιῖσγα- 

ἑϊοη Αὐγαλαπιὶ οου ϊηθίαγ, οχρ]οαίδ 6886, Π0η ἢηΐβδ ΒΒ Ε1ὑ1], 868 

Ρἰθπῦ8 [106 ἰηΐοτγοϊάἶθδ8δοὸ νἱἀθίασ, ἀυθιὴ Νδββθυίθδι ) 1ἴῃ ΘΟΙΩΠΘη Δ 18 

θη. 12,1---15,.2 ναγβαίατωη 6880 οϑηϊοῖδ. θγαμὶ φιῖβ γον αἰὐοϊτιαγαηι 

ἤδρόβ δὲὲ οχοὶριῦ 106 Γ 

ΕΒ ΟΟΝΘΒΕΘΩΥ ΕΒΥΒΙΤΙΟΝΙῚΒ ΟΕΒΑΤΙΔ. οοὐΐϊοοθ ΜΑΗΘΕΙ͂, 

αυογυτῃ ΔΑ Η ἦἾ τπϑ]ϊότοιῃ, αἱ Ε ἀθίθυουθὰ οἰδββοη, 4180 ἰδηθη 1088 

αυθοαᾳὰθ ΠΟῺ ΓΆΓΟ ΨΘΙῚ ἰθ8.18 οϑί, οἰποίαηί. {ἰ] πὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ 

προποιδεύματα συνόδου ΕΒ 8 οὐ οΟ61668 ἰοϑίδηςγ, ἢΪ81] αυοα ΕΌΒΘΌΙῈΒ 

παιδεύματα βογῖρδὶ᾽ (απο. οὐ τη] 105 ΠΙΌτὶ Ἰοοὶ οἱ οἷὰ8 41 βοαυϊίας ὃ 2 

τοίαίαι), Η 6 Ε [4130 (οἷ. ὃ 12. 09. 81.) εἰς ργοὸ πρὸς ΠΒαθθηΐ. --- οχοσρίο 

ὯΠη0Ὸ Απίοηιϊ! Μοϊϊββαθ Ἰοο0 (ν. δὰ ρ. 106,2) πυπηᾳυδτῃ οχοογρίδ 1) πΟΒ ΓΌΙΩ 

Ἰθσαπι ᾿ἰδυάδηί. 

ΕΚ ΕΘΑ ΕΤ ΙΝΨΕΝΤΙΟΝΕ. οοάϊοοβα α Π, αυἱ [ἴ6 ἀϊδορἀυπί, αἱ 

ἀυδγαπη οἰ Αβ81 πὶ 1ηβίδγ ϑ᾽ηῖ. βδορίαβ (ὐ, ταγῖ8 Η νϑγδπὶ ᾿ϑοϊϊοηθηι ρΥδθὈθί. 

νογαπὶ {ἰ] τ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως μαδοὶ 6, Η [4180 περὶ φυγάδων 

Ἰη86 010. 480 1Π8ΟΓΙΡΙΪΟ αυϑιηαυδηλ ὃ 2 ἑξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγράψομεν 

τόπον. 110 41||41οὸ Ἰηο0 σοΙμηθηάαῦὶ νἱἀθίυγ, ἰδιηθῃ ὃ Ὁ8 λελάληχε δ᾽ 

ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς ΑἸοἱ οὐ Δ]ίογαια ρᾶγίθπι {{π]0 περὶ εὑρέσεως σοὨ Ἰ οΓὶ 

οχ δ 120. 171 δρρατοῖ. συμ ἸΘΊΓΓ ΠΘΟΘΒΒΔΓῸ δα περὶ φυγάδων δΔἀἀθηἀ 1 

οαϑοί περὶ εὑρέσεως, ἀυδίαπη θη οϑύ, αυ]ῃ ΘΟΠΟΙΠΏΪΟΣ {]8 περὶ φυγῆς 

χαὶ εὐρέσεως ρῥγδοίογθηαυβ 811. δἰᾳῃθ Ευβοῦϊο ἤππῸ τοβυϊ θη Πὶ 6886 6 

ΠΟΠΏ11118 σΟαϊοῖθα8, ΟΠ ρΡ81 σογγυρίθδηη {Πα Θηἀδη 6886 ΨΟΥΙ51Π1116 

ν ἀοίμιν δ. οἰἴδια ΑἸΌΓΟΒΙα8, υὖ ΠΡγΟ 800 ἐσ ἔμεσα βδαθομῖὲ Ἰηβουὶ δογοί, 

ΘΧΘΙΏΡ]ΙΟ ΡΠΙ]ΟΗ8 τιοίιι8 6880 ΥἹαθίαγ. δίαιθ ἤπποὸ νογασῃ {ἰ{] πὶ οἱ] ἃ Τὴ 

οχοογρία ἢ χροΐ ρ. 141,16. 148,28. 164,4. --- ἤηοιῃ 1101] Θοπ θη θ ὴ 

Ἰηἰογρτγοίδ οηθστη (ἀϑθη. 16,15. 16 1ηἰογοὶ ἀ1380 βυβριοαϊα Ν45Β0Ὀ 68. 

ὈΕῈ ΜΥΤΑΤΙΟΝΕ ΝΟΜΙΝΥ͂Μ. οοὐΐοο8. Α Β. περὶ τῶν μετονομαζο- 

μένων χαὶ ὧν ἕνεχα μετονομάζονται σ60411668 οἱ ΕΌΒΘΌΪΙΒ 1Πβογὶ αὐ. ΡὈΓΙΟΓΘΙῚ 

1) 26 εἰαδϑειιεπί (68 οεμυγεβ ἀὲ Ῥλίίοα Ὁ. 21. 28. 
Ὦ ἱπίογάυθη Η οαπ (ἃ Ε' σοηρταϊ: 14,7. 70,12. 15. 18,10. 79,12. 86,18. 89,11. 18. 

92,8. 93,11. 106,6. 107,22. ἱπίογάμππι 80108 ρσοπαΐηδιῃ Ἰϑοιοπθτὰ βογναυΐ : 16,16. 80,17. 

104,6. 18. 106.18. 

8) γ, το]. 1 ρ. Ο. ΟἹ; οἱ δεδνορίοτὶ δὰ Ε8. δα ποίδιϊ ῃθῃ. 

Ῥμοηΐθ ΟΡοσ νοὶ]. ΠΙ. Β 



χΥτι ῬΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ 

τηοάο ἰἰ{]} ρᾶιίθμι περὶ τῶν μετονομαζομένων ὀχ ὶθοπί οχοογρία Ὁ 

Ρ. 151,12. 158,2. 160,24. 168,14. 164,18. 160,14. 166,19. 180,10. 194,18. 

198,6: οἵ. οἴἴδπι {{{]08 ῬΔι]] τα ἀδουγίαίοβ 168,4. 18,12. 188,12. 193,1. 

ἴα15ο 158,1 Π0 Ἰφυάαΐ ἐχ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων, 162,21 

περὶ γενέσεως ἴΑβελ. --- τηυ]ίο ἀπο] 1ὰ8 ἀυδηὰ ἴῃ βαρογίογθ ᾿ἰῦτο, αυϊ 

ρ80 φυοᾳὰθ ἀπσοῦυ8β οοαϊοϊθυ8 βογναίαβ οϑί, ἴῃ ἢ06 δύ ϑάϊθου]8 Τηυ 08, 

σα Α Β δὰ ϑδπάθῃι οἰδβϑθὴὴ ρθε πθδηΐ. --- οἰΐδιὰ ἴῃ Ραϑ]δίϊπο 811 

(νυν. Ῥγοϊορ. νο]. 1 ρ. ΧΙΥ͂) ἴο θοῦ υαἱζηο Ἰοοο ἰγδάϊψ 8 οϑί, σιμὰ ἀο8ι. 

ἴῃ οἰ βάθη ο]48818 οοἀϊοΐδαβ ]. 6. ῥ. ΧΙΥ͂ 58ᾳ. Θῃυμηογαίῖ8. ἰηϊατα 110 Ὁ] 

'ρ86 σοηία]!, Θχογάϊαστη Ἰηθαμι ἴῃ υϑαπὶ 1. ατάθνθη σοι ρᾶγαν. οὗ οΟΙη- 

τηυπἷα Παροῖ ουτη Α Β νἱζΐα ἴδθοὸ: ρμ. 151,18 δυοίως (ὅμως Ὠ). 158,11 

ἐν (ἄν. ἢ). 200,31 τὸ οτι. (44ἃ. Β'). 201,2 ὄσφρονται (ὀσφραίνονται 

Β011081). 201,7 ἐφιέμενα (ἀφειμένα 8011ρ81). δοουγαίϊ8β ΥΘΥῸ οὰπὶ ἃ ο0ῃ- 

βοηὐι, ασυοσαα {γαῖ 166,1 ἑτέρας ἀπάρχονται (ἀπάρχονται ἑτέρας Β).. 

161,12 φασὶν αὐτὸν (αὐτόν φασιν Β). 202,9 καὶ (καὶ ἢ Β). 202,21 σελη- 

νιαχαῖς ἣ ἡλιαχαῖς (ἡλιαχαῖς ἣ σεληνιαχαῖς Β, οἵ. Αἀἀθη44). [οτγία!ο ἸσΊΓΌΣ 

ἰδοϊαμη 0880 ροίοϑί, υὖ Ρ. 150,2 σου (σὸς 4). 201,1 μάϑης (μαῦϑοις Α) 

οὐτὰ Β ῥγϑοῦθαί. ῥοΟυῸ οὰπὶ ΠΘαῸᾺΘ ΡΓΟΡΙΪ αὐϊοαυδηη οὐ θοηὶ ἰδ! η8 

πῃ θἃ ρδῖΐο, αυ80 1018] ἱππηοίῃϊζ, μαῦοαὶ οὐ ϑοδίθαί 81.118 θυ} {18 

Τη86.}1}8, ἀυδίαμη ΠΟὴ οϑί, αυΐη γϑοΐθ ΘΠ) ΒρΡΓΟΥΘΙΏ8. ΟΘΧ ΟΟΟΪ60 

0188518. ἃ ποβϑίγαπι ΠΡγυμὰ ροβίθα ο06101 Ραϊαίίηο Δ ἀϊἸζατη 6856 ραίθί ἤθ6 

ΝΟΥ ΑἸΒ81: 1110 οϑὺ ΘΠ ΟΧ 60 σΟ06166, αυἱ 1080 6Χ Α ἢυχογιί, ἀθβογρίυπι 

6886. ]]]υτὰ ἰσγαοίατη οχ οΟ]]δίϊοπο ἃ]Ιογατα 1 Ὀγογαϊα τοἀ αη ἀδίυ ΓᾺ ἢ 6886 

οἰΐδιὰ ἱπάθ ΑἸ α1ο], αιαοὰ 4υ8ο ρΡ. 151,11 Μαηροίο διυοίοσγθ ὁοχ Οχοη. ΟὉ]]. 

Νον! 148 οἱ (1811 η18η0, Ρ. 159,10 171,4 οχ ΟοἰΒ)1ηἴδηο τϑοθρὶ (οἴ. οἴϊδιη 

δαηοίδίϊοποβ δα 114,19. 200,20), ἰΐα σοτηρδγαία βαπΐ, αὐ [846}19 οσοηϊθοίαΓα 

ἸΠΥΘΏΪΙ ροβϑθηί, οὐ ἷἰπ Οὐοἰβιηἶδηο, 486 οϑὲ οἷιβ ΥἹ] Ἕαβ ἀθϑοῦρι οχ 

γαϊοδηο 880, Ποὺ πθοθββδυῖο ϑἰδί θη οβί, ηἰἶδὶ [οτίθ Μίδου ἴῃ ποὐ 8 

ΟΥΓΑΝδ. Ὠθαὰθ ἰρίίαγ φυοᾶ Οἰορθοπίδηυτῃ 14 (οἷ. νοὶ]. 1 ρ. 7111), τϑοθῃ 1881- 

τηαχὴ οὐ δα ο]48θοὰ Α ρογίϊηθπίθιη, ἢ6 ἰηβρ᾽οἰθηάστῃ αυϊάθιη οαγανὶ, 4}8- 

αύδηῃ ΥἱΓΡΟΓΔΌΪύ πἰδϑὶ αἱ ἱπύθι Θ05 80 Παπλογαῦὶ γοὶοί, αὶ 18 810 ἰηζθηϊο 

απ ἀαηΐ, υὐ Ρ]ὺ8 βρογθηΐ αἰ} {018 80. βου ρίουι θυ8 84] αἰ ΓΟ8 6880 6Χ- 

Ρἰβοδηΐθβ ὁ ΥἹ] β81 18. οἱ θὰ8Β θομ88 480 Υἱάθηΐυν Ἰθοίΐοηοθβ ν6] οοη- 

ἸθοϊΌΓΑΒ αυδιὴ 8ὺ8 ἃΥτίθ νϑγᾶ ἰηνθη θη ΐ68. 

ῬγχηὰΒ δθησ Ἰἰθγαμμ, αἱ ἴῃ Θαϊομθ ῥγίηοῖρο ἀθθδί, οχ Α οἀϊαϊὶ 



ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ ΧΙΧ 

Ἠόοόβοθο] (οἷ. νοὶ]. 1 Ρ. ΧΧἠ. ΠΧΧΙΠ), Ἰονίογὰ νιϊ8 ἴθγθ βυβίι} τ, ̓π σταν!]- 

ΟΥθυ8Β σΟΥΓΟρΡ 6118 οΙηθη Δ }8 Νδηροϊο Τ]η.8. δοιίτη οἱ [06]1606Πὶ 86 

ῬΓδοϑυ 10. ΤΩΔΏΠΙΏ ΟΟΥΙΓΘΟΙΓΙΟΘ ΠῚ ΓΘΟΘῺ {5811 81η, 41186 ΤΩΔΙΡΊΩΪ ἃ ΠΟΠη]]8 

δαἀϊθοὶὶ, Ἠοβο 1} 6890 ἰπ40 αυρὰ οϑθάθιη δοηϊοοΐαταθ ἴῃ ἨΗοθβο 6 }}) 

ΘαἸ ]οὴ6 ἱηνθηϊαηίαῦ τοοΐθ Ομ σοποϊυδιὶ οἱ οοπῆσιηδηί δαἀποίδία δὰ 

Ρ. 164,,7. 189,28. αυ886 οὐτη 118 58ἰηΐ, ἴῃ ΠὈγῸ εἷδ βοηιμῦϑ 11, ἴῃ 400 

ΤῊ]10 Ρ]0Γ68 ποίδθ ΙΩΔΙΩΙΠΙ ἈΒΡΟΙΒ86 ϑιηΐ, 688 ΟΟΙΩΙΠΘΙΠΟΓΆΓΘ ΠΟ] υΐ, 

αυΐρρο 4080 ἰπ οαϊοη6 Ηοθ86}}0}11 τοαθϑηΐ. 

ὈΕῈ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΒ 1. οοὐΐϊοο ΜΑ ΟΕ ΉΗΡ̓. σαυοτΓπ) τηθιηοτὶα 

ἴῃ ἀυδ8 ραγίοβ αἰβοϑάϊί, αυδγαπὶ ὑπᾶπ ΜΝ Α (Ρ), αἰΐογαια ϑδηαὰθ ῥϑι]ο 

ἀοίογίογοῃ αἱ Ε Η Ῥ οἰξοίυηῖ. οὐπὶ 1) Ρ. 206,18 Ὀτγονίογοιῃ {{τα]ατ ἐχ 

τοῦ περὶ ὀνείρων ρταρρθοαί.), οοα 68 πα]σ το ᾿πβογὶ θα ηΐ περὶ τοῦ ϑεοπέμ- 

πτοὺς εἶναι τοὺς ὀνείρους, ἰΐθτη Α Βοαᾳ θη ργο. ΕᾺΒΘΌ108 ἰοϑίαίατ ΡΒΙ]ΟΠ ΘΙ 

ΒΟΥ ρ581380 περὶ τοῦ χατὰ Μωυσέα (80 Ευ8. δα ἀϊὰχη}) ϑεοπέμπτους εἶναι τοὺς 

ὀνείρους πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. δἴαιθ 1086 ΡΏΪ]Ο 1ηἰξ 10 

108 Πἰδτὶ (οἴ. τὶ ΠΠ| ὃ 1) ρῥτοἤίοίωγ 86 ἴῃ Πἶρτοὸ αυϊ ργδθοοαθθαῦ 6α βοιηηΐδ 

ἰγαοΐίδϑβθ, αυ88 80 1ρ80 460 τηἰζἐαης γ᾽). ἰδ [ἢ ποϑίγο ΠἸΌγῸ αἰββοῦιῦ ἀθ οἱϑ 

ααϊθυβ τὴ6η8 ἰηϑίϊηοία ΑἸΝΠΟ τρία ἰαΐαγα Ῥγϑθν]άθγο ΥἹαἀθα(Γ, ἴῃ Δ] 0670, 

4υἱ βογναίυϑ οϑί, 46 68 4.86 086 ΡῸΓ 8680 8ηΪΠ)..8 νἱάθδί. 4.86 ΒΟΙΊηΪ8 

δὰ ΠΟοΟ ροβίγοῃιυση βΘη18 ΡΟΥ ποδηΐ, 1ρ86 ὃ Ὁ αἰοὶϊύ οὐ ϑδάθῃχ οπληΐᾶ ἢ06 

ἰἰῦγο οχρ]οαὶ δ. δ απ Πογαπῃ ὑγίυστῃ ΠἸΤΟΓΌΤΩ ΟΥ̓ ΠΘΙΏ ΠΟΥΘΙΠΉ.Β, 

Βοαυϊΐζαν, αὖ ἀπ08 αἱ τοϑίδηὐ δυΐ δηΐθ ἢ08 δὰ ροβύ ἢ08 ροῃϑίηπβ. δίαιθ 

ΟὝΤΩ ἷπ ΟΧΡ]Ἰοδη 18. Ἰο0οἷ8 ὅ. 85. νϑυβδιϊ 6880 ΠΟ ροβϑβίηΐ --- 41.386 ΘΗΪΤῺ 

ΠΑΙΓΔΗΪΟΓ ἰη 8. 5. βοῃηΐϊᾶ ΟΙηη]ᾶ δρυμηθηΐο ἰγϊατη 1]]Ογαϊα ἸΙΓΟΓΌΣη 

οοὨ πο ηἰΓ, 8118 50 Π} 18 {{π1πΔ ΘΧΘΙῚΡ]8 ἀθϑαηί ---, δου 188: τη 0 ΜΆ58Θ ΘΔ 

οομῃΐίθοῖῦ οὐ ἀπο8 τ] 408 ΠἸΌΓΟΒ 10 ΡἢΙ]ΟΒΟΡΠΟΓΙΠΙ ἀ6 80, 118 80 η 6} 118 

ΘΧΡΟΠΘΠαΙ8 νογβϑϑίοβ οἱ Δηΐδ οοίθγοΟ8 ὑγθ8 ῬΟΠΘηΔΟ8 6886θ.0. α} οΥἄο ΟΌΠῚ 

ΔΡ ΙΒ υ8. οδϑὺ οἱ παίασα ΓΟΓῸΠῚὶ ΟΟΙΠΠΙΘηἀδίαΓ, ἰὰπὶ 'πΠ4 0 ΘΟΗ͂Ι δίυΓ, 

αυοα οἰἶαπὶ ἀ0 δοίθγηϊδίθ ᾿πὰῃα] οὐ ἀἂὸ θὈγιθίδίθ αυϑοϑί0 68 ἰἰα ΡἈ]]Ὸ 

ἰγϑδοίδί, υἱ ρῥγο οϊβοδ  Γ ἃ ΡΒ] ΟΒΟΡΠΟΓΌΙΩ βθηίθη 118 ΘΧΡ]]ΟΔ 18 οἱ αἰϊυαὶ- 

1) 281,8 Ἰοιηοᾶ Φίλωνος οχείδί (οἴ, 207,4). 242,21 Ἰοραηα ἀθο8ί. 248,8 ὮΙ, [4180 

Ἰαυάεδὶ ἐκ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων. 
3) νἱάθπίαγ 6880 δοιηηἷᾶ 4180 ΑὈἱΘ] 6 οἢ θη. 20,2---7 οἱ Γδῦδῃ θη. 31,24 

Υἱ 1580 ΠΑΓΓΔΗΪΌΓ; ν. Μδββϑθυϊθαυ, Ζε οἰαδϑοιπεπίὶ ἀ685 οεμυτοβ (6 Ῥλίϊοη ἢ. 80. 
5) ῥδῇοδ θῃΐῃ ἀ0 ῬΔΥΔΟῺΪΒ ϑοιμηΐο ἰπ θη ἀθδυηί, 



Σχχ ΡῬΡΒΟΙΒΟΘΟΟΜΕΝΑ 

σΔ 418, ἔὰτὰ δὰ Μο818 ἀοοίγηδ1 ἰγδηβοαί. οὐ ἤὨοΟσΌα ἀ6 801}}119 ΠΙΓΟΓΌΓΩ 

ἰδοίατα 1400 ρο ἰβδβίπηιὰπιὶ ἀθρ]οταπάθ νἱάθίαγ, αυοὰ ἱπίοργαμπη Ῥοβίἀοῃ! 

ἀοουγ ϑτὴ ΘΧ οἷ8 αἰϑοθγθιηιβ (οἷ. δἀποίαία δὰ ρ. 204,2). 

Οὐχ ἰοτίϊπ8, 4πθηὶ βἰδίαϊν ΜΑββοῖθδ ὧδ βοηιητῖδ Ἰἰθοτ, ἃ θη. 20,3 

Ρτοίδοία8β 6886 νἱἀραίαγ, 0607 46 ηιιέαύίοηθ ποριμηι θη. 11,1---22 οχ- 

Ὀ]]οϑί, τηδρπαη, 4080 ἰηΐοῦ ἤσηο ᾿Ἰργαὰ οἱ ᾿ἰῦγτοβ ἀθ 8οηιηῖὶβ Ἠϊδῦ, 

Ἰδσυηδιὰ ἰρϑὶ ῬἈΙοηὶ ἐγ θυθηάδηη οἱ ὅοη. 17,28---20,3 80 60 1ὴ ἰηΐογ- 

Ρτγοίδηαα 8. 5. ομλβθᾶ 0880 πορδύ Μδββθθίθδα, ραγίθιῃ ἰδοῦηδο {γαριηθηΐίο 

6 ἄἀθο (θη. 18,2), φυοὰ Αγθμ118 οοαϊοϊθα8β βογναίαπι οϑὺ, Θχρ] τὶ 

σθηδβοῖ. 1άθῃ Ρ. 51---3ὃ8 ροϑὺ 0το8 ἐδ 8οηηγὶβ 81108 ῬΒΙ]ΟΏΘΙ ΘΟΙΏΙΊΘΗ- 

[8.11 ΠΌΤΡΟΒ ἀθρουῦΐββθ ἀθιμοηβίγαγο σοηδϑίαβ οϑί. 

ΕΚ ΒΟΝΝΙΙΚ ΠΙΒΕΒ 1. δῖο ΠῸΘΓ οὔ ἀπὸ οοάϊοθ Α 8ογνδίιβ 81, 

Ροϑὲ Ηοοβοβο] τη οὐ Μδηροίατη ἰῃ (ο]]6η 418 τηθηἀϊ8 οἱ ϑἰψῃϊποδηα 8 

ΒΆΡΡ]Θηἀβαὰθ ᾿Δ0 018.) 0 ἰη0 {116 βία ατη ΡΟΒυ 1886. ΠΟὉ18 νἱἀθιηαγ, 18 

[δηλ αὐ ΠΟ ρϑιοᾶ ΒδρϑοϊοΥ] 08 Θιηθηἀδηαα 08 ΓΟ] 1886, ἢδυἀ ΓΔΙῸ 

ἴῃ ἰδηΐδ ῬΘηΌΓΙ8 ΟΟΟἀΙΟΌΙΩ ἀθΒρΟΓΔ 1 6880 ΠΟὈἾ8 ΡΘΓΒΙΙΔΒΘΙ ΠΏ 8. 861η6] 

ὨΚ ρ. 299,4 ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων, 861η6] ΕἾοτ. [,δὰγ. Ρ. 282,8. 9 Ἰδυάαί. 

αἰϊαὰ παΐϊὰβ ἰὈτὶ νοβυρίατη ἰγυϑίγα αἀυδοϑὶνπη8. οὐ δ αι] α8. οτη ἀθ- 

[1880 ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΌα8 ΡὮΪ]ΟΠ618, [6110] δαΐθη οᾶϑὰ ἃ ᾿ΙὈΓΑΓΟ δγοποίυρὶ 

οοὐϊοὶθ Α δϑοϊζπι 6886, 'πᾶ6 ργοδδίαγ, αυοὰ π6 [ἰὈτὶ 4] θη ΠΌΙΩΘΓΕΒ 

ἰτδαϊίας οὐ 'ρ86 ἢπ|8 τυ] δία οϑί. ἢ ΟΥρθηθη αυΐάθμη 9]8 ὈΓΊΟΥΘ 

ποδϑέγο ἰΌγο Ἰορῖ880, δι 8010 8η ΟΧ 68 Τδί0η6, αὰ]ᾶὰ ἤσποὸ ἰἰργαμὶ δἴἶογί 

(νυν. δὰ ρΡ. 284,1), οἰδοίαίαγ. οατῃ δ] ογυση ῬΣ]ΟΏΪΒ ΠΙΡΤοσα πὰ θα Παΐὰ8 

Ἰοδο8 ΠΟΏΠ.]]08 [6]1οἱ ἴον οπιθπάανιὺ Οοὐο οι 8 ἴῃ ηοίϊ8, 4188 Εἰ 6]68186 

στδθοᾶθ ΠΟ ΠΌ ΠΏ Θἢ 18 8118. 8 16010), 4.88 ΘΙΠΘΗἀΔΙΠΟη68 ἴθγθ ἰϑῖηὴ ΜδΉΡΘΥ 

ἴῃ ἰοχίμμῃ βυστῃ σϑοθρὶΐ ὁ] 1Π ΟΟΙΏΤΙΘὨἐΔΓ]0 ρῥγοθᾶν]. 

ΘΟ Όδπὶ ὟΥ ΕΠ ΘΙΒαοΓΗΙ 

τη. ϑδορίθι τὶ 8. ἢ. 8. ΧΧΧΧΥΙΠ. 
Ρ, ΈΝΡΙΑΧΡ. 

1) 1,οοθηίθ8 τηοηΐΐο8 6880 ὙΘ] τὰ οἷβ 10οἷ8, αΌΐ 8ρδίζα τη γ6] πυπηθγαμ ΠΠ Θγαγαπι ἴῃ 

Α ΟΠλἱββαπη 08 δἀποίδυϊηιβ, ἱπ οοαΐοο Ἰδοῦηδθ υϑϑιϊ ) ΠΟΙ 6880, 804 ΠΟ8 ἰΔοιιηδπὶ 

βίδί 880. 

3) Τὰ ἱπάϊοϊδιυβ Οοἰοϊογίιβ Ἰος08 ῬΏΪΟΠΘΟΒ, 1.08 ἀδἰδ ΟΟςΔϑ, 0} 6 ἰΓδοίδυ, ΘΠ τηΘΓδῖ. 



ΑΡΘΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΟΕΝΏΌΑ. 

ΟΟἸ]α ]οπθῖὴ ααδιὰ ἴθοϊἑ ΟἾγ. Εν. Μαίπδοὶ οοάϊοίβ Ῥοίγορο]δη! ὁπ 
8118. τη} 18 11ΓῚ8 οἰυβάθιη ΙΏΔη ΒΟΓΙΡΟΪΒ ΠΟ Βουναῦὶ ἴῃ Ὀ10] ΟΠ οο8 
Αοδάθηἶδο Ῥοίγορο] δηδο 6οο]οϑἰδβδίϊοδθ (ουι ποάοχδθ) συ οσοτὰ τὴθ [οοὶΐ 
Ν. ΟἸ.ΒΟΚΟΥΒΚΥ, Ρῥγοΐθθϑοῦ Ῥοίσορο! δηυβ (ν. νο]. 1 Ρ. ΧΥ]). δῦ 8. 
ΠΟ. 8358 [0]. 38 ἴῃ 45, ουἱϊ ᾿᾿πϑοτρίαπι 68: ογαγίδθ Ἰθοίϊοηθθ ΟΧχ 6041100 

Ῥοείγορο!ΐδηο δὰ ῬῃΠοηθιης. οἵ. οὐαὶ (]οββι8 ἴῃ θοῦ 08 ΝΘΙ(6Β 

Ατοδῖν ἢ, ΡΒ1]0]. ἃ. Ραρα. ΠῚ 2 (1828) ρυ. 381. 

ῬΡ 1ἴη δρρδγϑδίυ δὶ {ΠῸ] π|ὼ 8.1 Ὁ.: τομῆς οαι. ΟῊΡ, δὰ 1ἴη. 8. 4 βογὶ.: λογιου τοιουτου ΡΔΡ 

160,16 οοττ, πατρός“ " 
36,18 ὁοοττ. ἐθέλουσιν (δὶς ῬΔρ). 

48,16 ἴῃ δρρᾶγδίιι βογὶ.: ἕχαστον ΡΔΡ οΟ(ὰ. 

60,6 ἰῃ δρρᾶγδίιι σοῦ. πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. 
62,4 εοοαπ ἀθὶ. 

82,18 μιχρότατον Υἱά. 50]. 
92,18 σοττ. τρία. 

95,8 δὲ (δόο) σοηΐςϊο. 

101 ἴῃ ρῥγίπηδ ᾿ἰπθὰ (θϑἐ πο! γα πὶ οοτῖ, 2--- 102,14. 
111,1 (τὸν) αὐστηρὸν Ἄεοηὶ. [)16]8. 

112,11 ἡγεμονιχκὰς (οὐσίας) πυης σοηϊοἷο (εἶ. ὃ 169). 

119,2--Α δος βυπίὶ γϑῦθα Τϊεγοηγηιὶ ἐπ Απιος ΟΡ. 3,3: ἰογὰο ααοαὰθ οἱ αυδϑὶ 
αυθγοῦβ ἀγθοτἱ8 ἀπ ΓΙ 58:86 δίαυ [ογ 88 286. ΘΧ Οὐΐ8 ΥΟΟΔΌ.]0 ΡὮ]]Ο, Υἱγ ἀ186Γ- 

εἰ58 128 Πουτγδοοόγα, Εϑδὰ δρρο]ἰδίατῃ μαυίδί ὃρύϊνον, 1Ιὰ ο5ὶ αυθτγοϊηθ οἵ 

τοῦυογθα; ἰἰοοὶ οἱ ἔϑδι ροβϑὶΐ ποίημα, ἰὰ οδὲ ἰδοίιγα ἱπί6 ! ]6 σ᾽, αἱ δὰ πᾶ] 

ΟΡΟΓᾶ τοίθγδίγ. 

121,19 σοι ἀ6]. 

124,16 οοττ. λόγῳ. 
148,6 οὐοτγ. τελειοῦσϑαι; πάλιν, εἰ δεῖ. 

150,3 δοττ. δ᾽. 

155,1 δοῦν. ἀμυνομένων. 

158,9 δοττ. λέγεσθαι; 

159,20 οοττ. δόγματος. 

108,19 ροϑὶ ἀχόλαστον ἐγροίμοίδο ογγογο ἱπίθσγοι αἱ ἣ μὴ δειλὸν. 



ΧΧῚΤΙ ΑΡΡΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΟΕΝΡΌΑ 

166,22. οοτγ. πίπτει. 

101,31 ---168,8 οἵ, Ηϊετοηψηιὶ φιασδί. ἵπ ἐπ. ἢ. 20. 27 Ζασ., ἵηρτιίηιϊδ: Ὧθ6 πιϊγ πα υ, 

{πᾶγα, σα δρυὰ Οατᾶθοοϑ οἱ η08 Α ἰἰἰἰοτὰ νυἱάθαΐαγ δα ΐα, πὸ8 ἢθ6 [Πἰογϑαι 

ΠΘὈγδθαὰ δααϊίδιῃ αἰ χογίτηιιϑ. ... δτγϑδηὶ αυἱ ρυϊδηΐ ὑπ ϑάγδῃ) ΡΘΥ 

πὰ ΚΒ βου ρίδιῃ {ι1886 οἱ ροβίοδ οἱ δἰίογιιπϊ αὶ δαάϊία .. .. 

181.9306 οοττ. ἧ. 
188,321---24 οἵ. ΕἸΐαα Οἴει. σον. ἐπ Οτέόφσον. Ναξ. (Μίρῃο ΧΧΧΥΙ οο]. 912): χατὰ 

τὸν “Ἑβραῖον Φίλωνα οὐχ ἔστιν ἀρτίπους ἡ ἐν ϑνητῷ τῷ σώματι---χαὶ ἐπέσχαζε. 
ὁ δὲ μηρὸς γενέσεως σύμβολον, ἐπεὶ τὸ παιδοποιὸν μόριον περὶ τὸν μηρόν ἐστιν. 

197,16 ΘΙΙΧΧ πυης ἀπ᾽ αὐτῆς ρο ἀπ᾽ αὐτοῦ οοπίοϊο, φαΐα ἀ6 βοῃῃ. 11 ὃ 71 ἀπὸ τῆς 
σεμιδάλεως 8οΓ ὉΪ1. 

900,17 οοτγ. Ἀβραάμ" 
202,21 ἰπ δρρδιδῖι δἀἀθπαάμαι) οδϑί ἡλιαχαῖς ἢ σεληνιαχαῖς Β 
201,2 ρτϑοίογ Αγίϑίοηθῃι οοηίθγοπάυπι ογαὶ ΤῊ ΘΟρἢγαδὶ Δρορ  αραια δρυά (ἶο. 7Ζίιδο. 

ΠΙ 09 (εἴ. Ἰ,δοτῖ. Ὀίοχ. ΚΝ 40. 41): ΤΠΟΟρὨγαβίι 8 του θη5 δοσυβᾶ586 πδίυγϑιίη 

αἰοἰζαγ, φορὰ... Ποιρΐηϊθι8, αυΟΓΌΠ τηαχίτθ ἱπίογία 8δϑῖ, ἴδῃ οχί σαδιη Υἱ ἴδ 

ἀοαἶβ8οῖ.., ααργοῦδιυν ἰρίαγ 86 ἰᾳ παι, οαπλ {1118 νἱάογο οοθρἱββοί, οχϑίϊηρυὶ. 
295,20 σοι ἀο]. 

212,12 ἄλλην οοηϊςΐο. 
290,1--- ὃ εοῃρ αν! ΟἸοιῃ. Ρτοίγ, ὃ 69 ὁ δὲ ἱερὸς ὄντως Μωυσῆς ,,οὐχ ἔσται, φησίν 

(οοπῆγιαδί Ἰἰοοι8 ὈΪὈ] συ δαάϊἰδιηθηία Ἠοδβο 611}, δοαὰ δήάϊίαγ ᾿ἰπ. 8 ἀλλ᾽ ἣ 
δηΐε στάϑμιον) ... στάϑμιον χαὶ μέτρον χαὶ ἀριϑμὸν τῶν ὅλων ὑπολαμβάνων τὸν 
ϑεόν ... τὸ δὲ μόνον δίχαιον μέτρον ὁ μόνος ὄντως ϑεός ... μετρεῖται (μετρεῖ 
τεῦ) πάντα χαὶ σταϑμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ τῇ δικαιοσύνῃ τὴν τῶν ὅλων ἀρρεπῶς 
περιλαμβάνων χαὶ ἀνέχων φύσιν. 

ασοθηΐαθ ρδιοδ Υἱ(ΐ8 οἰ 8]. 





ΙΝΩΕΧ ΒΙΘΙΟΕΌΜ 

ῬΡΔΡ Ξξξῖ ρᾶργυγυϑ 

Μ -ΞΞ [(δυγοπίΐδηι8 Χ 20 

(, -ττῷΈὸ νι ςδηο- Ρδ]αἰΐπιι8 στ. 348 

Ε -Ἔ δυγοηιϊδηὺ8 ΟΧΧΧΥ͂ 10 

Α ΞξῷὸΕς Μοῃδοθηβϑὶβ συ. 459 

Β -ΞΞΖ-ὄ γοηρίυβ ρτ. 4] 

0 -ῷὸ [,διιγ. Χ 28 

Η -- γεμοίῃβ στ. 40 

Ρ -Ξ Ρεοἰτορο!  ίδηι8 ΧΧ Δα 1 

Ϊ, τ. Ραγίϑίπυβ γι. 488 

Ν -ΞῷἨἩ Νεδροϊἴδῆυβ 11 Ο 82 (οχοογρίδ) 

ἢ) τῷ ϑδογᾷ Ραγδ!]6ὶδ 

0 -- Οοἰβϑ᾽ίαπυς 270 

)Κ - γαιϊεδηυβ σύ. 1558 

ΠΡ -ῷοὸ Ῥαγβϑίηυβ σι. 928 

Μ -- νεαοίυβ ρ΄. 188 
ὈᾺ --- Εαυροίιοδ!ἀϊπ5 (ΠογΟ  ποηβ᾽8 ΡΠ). 1450) 

Π --- [,δυτγοηςδηι8 Υ1Π| 22 

ὮΥ͂ -Ξ- γαίίοδηιβ στ. 1280 

ΠΗ͂ --- ΗΪΘγοβοϊ γΥπἱΐδηι8 12 

Τυγη. ΞΘ Τυγηθῦθιιβ 

Μαηγ. τξξεὸε δηροῦ 

Ηοαβεἢ. τξΞ Ἠοδβοδοὶ 

Υ -Ξ Ἰοοίΐο νυϊραῖᾷ 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΙΣ Ο ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΣΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΕἸΣ ΤᾺ ΙΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΌΟΜΗΣ 

ρ.413Μ. (1.9) Ἐν μὲν τῇ πρὸ ταύτης συντάξει τὰ περὶ μισϑῶν ὡς ἐνῆν 1 

ἐπ᾿ ἀχριβείας διεξήλθομεν. νυνὶ δὲ πρόχειται ζητεῖν, τίς ὁ τῶν ϑείων 

εξ . πραγμάτων χληρονόμος ἐστίν. ἐπειδὴ γὰρ ϑεσπισϑέντος ὃ σοφὸς ἤχουσε 

λογίου τοιούτου: .ὃ μισϑός σου πολὺς ἔσται σφόδρα“. πυνϑάνεται 

5 φάσχων’ οδέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεχνος. ὃ δὲ 

υἱὸς Μασὲχ τῆς οἰχογενοῦς μου οὗτος Δαμασχὸς ᾿Βιλιέζερ“, χαὶ πάλιν 

»ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα, ὁ δὲ οἰχογενής μου χληρονομήσει με΄ 

(6οη. 15, 1---89). καίτοι τίς οὐχ ἄν τὸ τοῦ χρησμῳδοῦντος ἀξίωμα ὃ 

χαὶ μέγεϑος χαταπλαγεὶς ἄφωνος χαὶ ἀχανὴς ἐγένετο, καὶ εἰ μὴ διὰ 

10 δέος, ἀλλά τοι τῷ περιχαρεῖ; ἐπιστομίζουσι γὰρ ὡς αἵ σφοδραὶ λῦπαι, 

χαὶ αἱ ὑπερβάλλουσαι χαραί. διὸ χαὶ Μωυσῆς ἰσχνόφωνος ὁμολογεῖ 4 

χαὶ βραδύγλωσσος γενέσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ἤρξατο ὃ ϑεὸς αὐτῷ διαλέγεσϑαι 

.--..-..---..-..-... - 

φύμλωνος Ραρ: φίλωνος ἰουδαίου Αδ, τοῦ αὐτοῦ Ρ, οπ. ΟΟὙ ἐστιν Δ} Ειι8: 
πραγμάτων εοο0αα. χαὶ περὶ --- τομῆς οη. ΟΡ χαὶ] ἣ ΡὰΡ Κι 

εἰς τὰ ἴσα Ῥαρ Ετ8: ἴσα οοἀά. 1 συνταξει Ρᾶρ: βίβλω «οαὰ. τα περι 

Ῥδρ: περὶ ςοἀά. 2 νυν Ρὰρ ζητεῖν οη]. Ρδρ ὃ. 4 ϑεσπισϑεντος (ὁ 
δὰ. οχ οοἀα.) σοφὸς ἡχουσε λογίου Ρᾶρ: ϑεσπισθέντος λογίου τοιούτου ὁ σοφὸς ἤχουσεν 
ςοὐά. ἤχουεν Α 4 εσται Ραρ: οἴῃ. ὁ06α. ὅ δεσποτα τι μοι ῬΆρ: 
τί μοι, δέσποτα οοἀά. απολυομαι Ρᾶρ: ἀπελεύσομαι οοάα. 6 Μασεχ Ραρ 
(ἴδηρ.): μου ὁ ἐχ «06. οἰχογενους Ρᾶρ: ἱχέτιδος Ο, οἰχέτιδος οοἰθΓ] μου 

οὔ. α χληρονομήσει (χληρονομήσειέ Ο) με 844. ροβῖ μου ἐοαἀὰ., ο;. Ῥδρ Ἵ δὲ 
οἴ. ὰρ (ργοῦδὶ (Ὁ) 9 εἰ χαὶ ΟΛΒ 10 αἱ οῃ. ΟΛΒ 11 αἱ Ραρ Ν: 

οτη. οοἰοὶ Μωσῆς οὐ. Ν 11].12 χαὶ βραδύγλωσσος ὁμολογεῖ ἰγδ8ρ08. Π0α 4. Ν 

8 --- 2,4 καίτοι--- φιλοσοφοῦντα Ν []. 10δ τ. 

ῬΒεουΐα οροσὰ νο]. 111. 1 



2 ΡΗ͂ΙΧΚΟΝΙΒ 

(ἔχοά. 4,10). καὶ ἀψευδής ἐστιν ἢ τοῦ προφήτου μαρτυρία" τότε γὰρ 

εἰχὸς τὸ μὲν φωνητήριον ὄργανον ἐπέχεσϑαι, τὸν δὲ κατὰ διάνοιαν 

λόγον ἀρϑρούμενον ἀνυποτάχτῳ φορᾷ χρῆσϑαι, νοημάτων οὐ βημάτων 

ἐπάλληλα χάλλη μετ᾽ εὐτρόχου χαὶ ὑψηγόρου δυνάμεως φιλοσοφοῦντα. 

ὅ ϑαυμάσιοι δὲ ἀρεταὶ ἥἧ τε εὐτολμία χαὶ ἢ ἐν τῷ δέοντι παρρησία πρὸς ὅ 

τοὺς ἀμείνους, ὡς χαὶ τὸ χωμιχὸν ἀψευδῶς μᾶλλον ἣ χωμιχῶς εἰρῆσϑαι 

δοχεῖν 

ἄν παάνϑ᾽ ὃ δοῦλος ἡσυχάζειν μανϑάνῃ, 

πονηρὸς ἔσται" μεταδίδου παρρησίας. 
ὃ (2). πότε οὖν ἄγει παρρησίαν οἰχέτης πρὸς δεσπότην; ἂρ’ οὐχ ὅταν 10 

ἠδιχηχότι ὑυὲν ἑαυτῷ μηδὲν [ συνειδῇ, πάντα δ᾽ ὑπὲρ τοῦ χεχτημένου ρΡ. 414 

7 χαὶ λέγοντι χαὶ πράττοντι; πότε οὖν ἄξιον χαὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ δοῦλον 

ἐλευϑεροστομεῖν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τε χαὶ τοῦ παντὸς ἥγεμόνα χαὶ 

δεσπότην ἢ ὅταν ἁμαρτημάτων χαϑαρεύῃ χαὶ τὸ φιλοδέσποτον ἐχ τοῦ 

συνειδότος χρίνῃ, πλείονι χαρᾷ χρώμενος ἐπὶ τῷ ϑεράπων ϑεοῦ γενέ- 15 

σϑαι, ἣ εἰ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους ἐβασίλευσε τὸ γῆς ὁμοῦ χαὶ 

8 ϑαλάττης ἀναψάμενος ἀχονιτὶ χράτος: τὰς δὲ φιλοδεσπότους ϑεραπείας 

χαὶ λειτουργίας τοῦ ᾿Αβραὰμ διασυνίστησιν ἀχροτελεύτιον λογίου τοῦ 

χρησϑέντος αὐτοῦ τῷ υἱεῖ: ,δώσω σοι χαὶ τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν 

ἦν ταύτην, χαὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη 50 

τῆς Ἰῆΐῆς, ἀνϑ᾽ ὧν ὑπήχουσεν ᾿Αβραὰμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς, 

1 εστι Ρᾶρ ὃ ἀϑροούμενον Α 4 ἐπάλληλα] ἀλλ᾽ ἐπάλληλα ΟΑΒ 
ὅδ αἱ ἀρεταὶ ΑΒΗῚΡ τωι Ρᾶρ: οὨ. σ06α. 1 ὅοχει ΡΔρ 8 ἡσυχάζη 
Ρ, ἡσυχάζων ν μανϑάνει Ρ 9 μεταδιδου ΡΔρΡ: μεταδιδοὺς ΠΗΡ, μὴ μεταδι- 

δοὺς ΟΑΒ 10 οὐχ] οὖν οὐχ ΟΑΒ 11 ἠδιχηχότα μηδὲν] οὐδὲν ΑΒ 
συνήδει α3, συνίδη ΠΡ δὲ οοαὰ. 12 χαὶ πράττοντι οῃ. Ὁ» 
χαὶ οἴ. Ὁ} τοῦ ϑεοῦ εοὐἀά. Ὦ: ϑεοῦυ Ῥὰρ 18 τε Ρὰρ Ὁ: οτῃ. ς0αα. 
18. 14 δεσπότην χαὶ ἡγεμόνα }Ὁ 14 ροβϑί ἁμαρτημάτων 844. τε ῬδΔρ χαχαϑαρευη 

Ρδρ, χαϑαρεύοι ἢ ἐχ τοῦ] αὐτοῦ Ὁ" 1δ. 16 χρίνεσϑαι ϑεοῦ (οπι. πλείονι --- 
γενέσθαι) α ϑεου γενεσϑαι ΡΔΡ: γενέσθαι ϑεοῦ σοαά. Ὁ 10 ἣ εἴ ἧς ἡ 

α!Ρ(Β)), ἧς ὁ α ἐβασίλευσεν Ρᾶρ Ὁ], τὸ οὔ). ΟΑΒ 11 ϑαλάσσης 
ΟΒΗΡ ἀχονιτὶ Ῥ: αχονειτι Ρᾶρ, ἀχονητὶ ΟΟ6Η, ἀπονητὶ ΑΒ φιλοδεσπο- ὁ 
τας ΡΔᾺρ 17. 18 ϑεραπειας χαὶ λειτουργιας ΡΆρ: λειτουργίας χαὶ ϑεραπείας οοαά. 

18 Ἁβραὰμ ΑΒΗ͂Ρ Ηΐς εἰ 8δδρίι8 λόγον Β, λοῖΓ Α 20 ενευλογηϑησεται τὸ 
σπερματι ΡΔΡ 21 ἐπήχουσεν ΟΑΒ 

--.-.---᾿ ...- - 

8 Μοπδηάογ ἔγρ. 810 (Ὀοπϊοσογα Αἰ σογαπι ἔγαρπι. δα. οοκ 1Π 107). 10--10 ὮΡ 
ἴο!. 265 ({{π]ῚᾺπιὶ ποῃ ἱπαϊοςαὶ Ηδιτὶβ Ρ. 91) }}1, [0]. 121. Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν 

ϑείων χληρονόμος: πότε (τότε ἢ) ἄγει παρρησίαν --- ἐβασίλευσε. 



ΟΥἹΒ ΒΕΒ. ΡΙΡ. ΒΕΒΕῈΒ ὃ 

χαὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου χαὶ τὰς ἐντολάς μου χαὶ τὰ διχαιώματά 

μοῦ χαὶ τὰ νόμιμά μου“ (αθη. 26, 8---ὅ). μέγιστον δ᾽ ἐγχώμιον οἰχέτου 9 

μηδενὸς ὧν ἄν προστάξῃ ὁ δεσπότης ὀλιγωρεῖν, ἀόχνως δὲ χαὶ φιλοπόνως 

ὑπὲρ δύναμιν πάντα σπουδάζειν αἰσίῳ γνώμῃ χατορϑοῦν. (3.) εἰσὶ μὲν οὖν, 10 

δ οἷς ἀχούειν ἀλλ᾽ οὐ λέγειν ἐμπρεπές, ἐφ᾽ ὧν λέγεται σιώπα χαὶ ἄχουε“ 

(θουϊ. 21, 9), πάγχαλον παράγγελμα. ϑρασύτατον γὰρ χαὶ λαλίστατον 

ἀμαϑία, ἧς πρῶτον μέν ἐστιν ἄχος ἡσυχία, δεύτερον δὲ προσοχὴ τῶν 

ἄξιόν τι προφερομένων ἀχοῆς. μηδεὶς μέντοι νομισάτω τοῦτ᾽ αὐτὸ 1] 

μόνον ἐμφαίνεσϑαι διὰ τοῦ “σιώπα χαὶ ἄχουε“, ἀλλὰ χαὶ προτρέψασϑαι 

10 δυνατώτερον ἕτερον’ οὐ γὰρ παραινεῖ μόνον γλώττῃ σιωπᾶν χαὶ ὠσὶν 

ἀχούειν, ἀλλὰ καὶ ψυχῇ ταῦτα παϑεῖν ἀμφότερα. πολλοὶ γὰρ ἐπ᾽ 12 

ἀχρόασιν ἤχοντές τινος οὐχ ἐληλύϑασι ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾽ ἔξω πλανῶνται 

χαὶ μυρία περὶ μυρίων ἑαυτοῖς διεξέρχονται, τὰ συγγενιχά, τὰ ὀϑνεῖα, τὰ 

ἴδια, τὰ δημόσια, ὦν εἰχὸς ἣν ἐν τῷ παρόντι μὴ μεμνῆσϑαι, πάνϑ᾽ ὡς 
15 ἔπος εἰπεῖν ἑξῆς συναριϑμούμενοι, χαὶ διὰ τὸν ἐν ἑαυτοῖς πολὺν ϑροῦν ἀδυνα- 

τοῦσι τοῦ λέγοντος ἀχροᾶσϑαι’ λέγει γὰρ ἐκεῖνος ὥσπερ οὐχ ἐν ἀνϑρώ- 

1 εφυλαξεν Ῥὰρ ]. 2 χαι τὰ διχαιωματα μου χαι τα νομιμα μου ῬδΔρ: καὶ τοὺς 

νόμους μου (μου οἵα. Ρ) χαὶ τὰς χρίσεις σοαά. 2 δὲ οοὐα. ὃ οἰχοδεσπότης ὮὉ 

Απίοη. δὲ οπ. Α 4 αἰσίω Ρᾶρ α ΔΑπηίΐοη.: αἰσία ΗΡΌ, αἰδεσίμω ΟΑΒ 

εἰσιν ΡΔρ ὅ ἐμπρεπές Ρὰρ Ὁ: εὐπρεπές οοαα. ἐφ᾽ ὧν] ἀφ᾽ ὧν ..Ὰ, ἄφρον ὃ 
Ῥοϑί λέγεται δΔἀἀ. παρὰ τοῦ νομοϑέτου Ὰ ΠῊ 6 πᾶν χαλὸν ἢ ϑρασυτατον 

γαρ και λαλιστατον Ρὰρ : ϑρασύτατον γὰρ καὶ ἀχαλλέστατον 1), χάχιστον γὰρ χαὶ ϑρασύτα- 
τον οοαὰ. Ἴ ρμοβί ἀμαϑία δήά. ἄριστον δ᾽ ἡ εὐμάϑεια ΟΑΒ, πρ. Ρ3 ἧς] 
ἢ ἢ ἐστιν] ἐστὶ λυσιτελέστατον Ὁ αχος Ρἂρ (οοηϊ. Μδηρ.): ἀχοῆς οοαα. ὮὉ 

8 ἀξίων ὃΕ προφερομένων ἀχοῆς 80γρ51: φερομενων ἀχοης Ρδρ, προσφερομένων 
ἀχοὴῇ 0, προσοχῆς προφερομένων ἈΒ, ἀκοῆς (προσοχῆς Α) προσφερομένων οοἰογὶ, δηΐθ 

ἀχοῆς τΑ8. ἴῃ Η τοῦτο «οὐ. ὃ αὐτῶ ΘῊΗΡ, οἱ. ἢ) 9. 10 ἀλλὰ.-- 
ἕτερον] πᾶν χαλὸν παράγγελμα 9 προτρέψαι ΑΒ 10 ἕτερον] ἕχαστον ΑΒ 
γὰρ ου. Ῥὰρ γλωττη Ρὰρ ὈΗ͂: γλώσση ὁο60α. ὈᾺ γλώσση μόνον ΑΒ 

11 τῇ ψυχῆ ἀμφότερα παϑεῖν 1) μαϑεῖν α 12 ἥκοντος ΠΕ ἐληλυϑασιν 
Ῥὰρ 18 αὐτοῖς Ο, ἐν ἑαυτοῖς ΠΗ 18---᾿ὃ τὰ συγγενιχὰ --- συναριϑμούμενοι 

οἴω. Ὁ 14 τὰ δημόσια 580γ]ρ8: τα, ἴὰπ 6 ᾿Π{{. ονδηϊάδο Ρᾶρ; οἵω. ἽἿοαά., τὰ 

χοινὰ οοπὶ. (ΟΠ ἢ 1Ϊ4 πανϑ᾽ Ρᾶὰρ: πάντα ΟΠΡ, πάντως ἃ ΟΑΒ 18 εἰπεῖν] 

εἶναι Ρ(Ε") εἐξη ΡΔρ ἐν οῃ. Β ἑαυτοῖς Ρᾶρῃ ὨΗ: ἑαυτῆς Β, αὑτοῖς Η3, 

αὐτοῖς εοοἴογὶ ὨᾺ 16 ἀχροάσασϑαι ἢ ἐχεῖνος οὐχ ὡς ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ὡς ἐν Ὁ 

2---4 ὨᾺ [0]. 1ὅ9ν Απίοη. ΜΕ]. 11 28 ςο]. 1065 Φίλωνος: μέγιστον ἐγχώμιον --- χατορϑοὖῦν. 

4-- 4,2 ὉᾺ [ὁ]. 4402: Φίλωνος τίς ἐστιν ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ὨῊ [ο]. 189. Φίλωνος: 
εἰσὶν οἷς ἀχούειν --- ἀχοαὶ δὲ οὐχ εἰσίν (Π |1η. 4,1 ἀψύχοις ἀ 651 11). 4--αᾳ [2Ὰ 

[ο]. 181τ Φάωνος ἐχ τοῦ περὶ χοσμοποιίας: εἰσὶν οἷς--- πᾶν καλὸν παράγγελμα" ἀμαϑίᾳ γὰρ 
συμφέρον ἡσυχία. 

1: 



4 ΡΗΓΓΟΝΙΒ 

ποις, αλλ ἐν ἀψύχοις ἀνδριᾶσιν, οἷς ὦτα μέν ἐστιν, ἀχοαὶ δ᾽ οὐχ 

18 ἔνεισιν. ἐὰν οὖν μηδενὶ τῶν ἔξωϑεν ἐπιφοιτώντων ἢ ἔνδον ταμιευο- 

μένων πραγμάτων ὁ νοῦς ἀξιώσῃ προσομιλεῖν, ἀλλ᾽ ἠρεμίαν ἀγαγὼν 

χαὶ ἡσυχάσας πρὸς τὸν λέγοντα ἑαυτὸν ἀποτείνῃ, σιωπήσας χατὰ τὸ 

ὧι Μωυσέως παράγγελμα δυνήσεται μετὰ τῆς πάσης προσοχῆς ἀχροάσασθϑαι, 

11 ἑτέρως δ᾽ οὐχ ἄν ἰσχύσαι. (4). τοῖς μὲν οὖν ἀμαϑέσι συμφέρον 

ἡσυχία, τοῖς δὲ ἐπιστήμης ἐφιεμένοις χαὲ ἅμα φιλοδεσπότοις ἀναγχαιότα- 

τὸν ἢ παρρησία χτῆῇμα. λέγεται γοῦν ἐν ᾿Εξαγωγῇ οχύριος πολεμήσει 

ὑπὲρ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσετε“, χαὶ χρησμὸς εὐθὺς ὑπόχειται τοιόσδε“ 

»χαὶ εἶπε | χύριος πρὸς Μωυσῆν" τί βοᾷς πρὸς μέ“ (ἔχοα. 14,14. 15); ρΡ. 415 

ὡς δέον χαὶ σιωπᾶν τοὺς μηδὲν ἄξιον ἀχοῆς ἐροῦντας χαὶ λέγειν τοὺς 11 

ἔρωτι σοφίας ϑείῳ πεπιστευχότας χαὶ μὴ μόνον λέγειν σὺν ἠρεμίᾳ, 

ἀλλὰ χαὶ μετὰ χραυγῆς μείζονος ἐχβοᾶν, οὐ στόματι χαὶ γλώττῃ, δι᾿ 

ὧν ἀέρα λόγος ἔχει σφαιρούμενον αἰσϑητὸν ἀχοῇ γίνεσϑαι, ἀλλὰ τῷ 

παμμούσῳ χαὶ μεγαλοφωνοτάτῳ Ψυχῆς ὀργάνῳ, οὗ ϑνητὸς μὲν ἀχροατὴς 15 

15 οὐδὲ εἷς, ὃ ὃὲ ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος μόνος. τὸ γὰρ νοητῆς ἁρμονίας 

εὐάρμοστον καὶ σύμφωνον μέλος ὁ νοητὸς μουσικὸς μόνος χαταλαβεῖν 

1 ἀνδράσιν ΟΑΒ εστι ΡΔρ, εἰσίν ἢ δὲ οοἀα. ὮὉ 2 ἔνεισιν] εἰσίν [Ὁ ροϑβί 
ἔξωϑεν δΔαἀ. τῶν ΟΑΒ ὃ ἠρέμιον ἃ ἀνάγὼν ΟΑΒ, ἀναγαγὼν α 4 ἑαυτὸν 

ἀποτείνῃ δηΐθ πρὸς ἰγδῆ8ρ08. οοὐά. 4. ὃ κατὰ --- προσοχῆς οὦ. Ρδρ δ Μω- 
σέως οοἰά. αχροασϑαι ῬΔρ 6 εταιρων Ρᾶρ, ἑτέρων , δὲ οοὐα. 
ἰσχυσαι Ρᾶρ: ἰσχύσει Η3, ἰσχύση Θοἰοτγὶ δὲ Ῥὰρ Α: δ᾽ σοἰοτὶ φιλοδεσπό- 
ταις (ἢ 8 χτῆμα οὐ. ἢ οὺν Ῥὰρ ἐξαγίωγῃ) ὕΔρ (εἶ. ἰδθυ ]8π 

ΡΒοιοῖγ ρίἐδπ) δρια Θ᾽ ῃο ΠΠατῃ, αυ θη τοοΐθ ἰορὶὶ εἐξαρω): ἐξόδω οο66. 9 ὑμῶν Ρᾶρ 
ΡΠ: ἡμῶν οοἴοτγὶ σιωπησεσϑε Ρὰρ 10 εἰπεὲν Ῥὰρ Μωσὴῆν ΟἿΡ 
βοα Ρὰρ 12 ἐρῶντι οοηὶ. δηρ. ϑειω Ραμ (ἰ46π) 'ρ56 σοῃϊθοογϑ): ϑεῶ 

οοαά. συνηρεμουντα ὰᾺρ, συνηρεμοῦντας σοηΐϊ. Οὐδ π 1 ψυχῆς Ῥαρ: φωνῆς 

οοἀά. 16 οὐδεὶς 1,1 ἀγέννητος σοἀά. (ΡΔρ ) μόνον Ο 

10 Οτίρϑηΐβ ἔγαριη. οχ Ἵοοάΐοθ αβεγὶ Μδηρ.: χαὶ Μωυσῆς ἐβόα σιγῶν, καὶ προσευχομένῳ 

χατὰ διάνοιαν ὁ ϑεὸς ἔφη" τί βοᾷς πρὸς μέ, Οτῖὶφ. Πονι. ἴι Επτοα. Ρὶ 4 γ». 146: αηυοιποάο 

εἰδιηαί ῦ Ὡ0}18 οἷὰ8 νὸχ οἰδπλοῦίβ διιαϊζιγ, οἱ ἰδηθη ἀἰοϊς δὰ θὰ) ἄθυ8: αι] 6] 8 π| 88 

δὰ οὐ γϑ] πὸ 80 ῖγθ, αΠΟΏΟ 40 5ϑηςίΐ β'ῃθ γοοο οἰδιηδηΐ δὶ ἀθιι ... Ρ6Γ 5:16} {1} 

βϑδῃποίογι ΟἰΔΠ.ΟΓ Δ ἢ πγ. (Ὁπιπιοπί. ἴθ Ἰοαπη. ΡΠ 10 ν. 119: ἐὰν δὲ μὴ (μὴν οοπὶςἷο) 
παντελῶς ἡ ἡ νοητὴ τῶν εὐχομένων φωνὴ μεγάλη καὶ οὐ βραχεῖα, οὐδὲ ἂν αὐξήσωσι τὴν 
βοὴν χαὶ τὴν χραυγήν, ἀχούει τῶν οὕτως εὐχομένων ὁ ϑεὸς ὁ λέγων πρὸς Μωσέα: ,τί 
βοᾷς πρὸς μέ“; οὐχ αἰσϑητῶς βεβοηχότα --- οὐ γὰρ ἀναγέγραπται τοῦτο ἐν τῇ Ἐξόδῳ ---, 

μεγάλως δὲ τὴν ἀχουομένην μόνῳ ϑεῷ φωνὴν βεβοηχότα διὰ τῆς εὐχῆς. εἴ. Τηδοαογοίαα) 
ἴῃ ρ58|π|. 8, 2 (ρ. 695). 



ΟΥΙΘ ΚΕΕ. ὈΙΝ. ΠΕΒῈ 5 ἢ 

ἱχανός, τῶν δὲ ἐν αἰσϑήσει φυρομένων οὐδὲ εἷς. ὅλου δὴ τοῦ διανοίας 

ὀργάνου χατὰ τὴν διὰ πασῶν ἣ δὶς διὰ πασῶν συμφωνίαν ἐξηχοῦντος 

ὃ ἀχροατὴς ὡσανεὶ πυνθάνεται πρὸς ἀλήθειαν οὐ πυνθανόμενος «--- 

πάντα γὰρ γνώριμα ϑεῷ ---ὀ τί βοᾷς πρὸς μές; χαϑ᾽ ἱχεσίαν χαχῶν 

8 ἀποτροπῆς ἣ κατ᾽ εὐχαριστίαν μετουσίας ἀγαθῶν ἣ χατὰ ἀμφότερα: 

(θ.) λάλος δὲ οὕτως ὁ ἰσχνόφωνος χαὶ βραδύγλωσσος καὶ ἄλογος εἶναι 16 

δοχῶν ἀνευρίσχεται, ὥστε πῇ μὲν οὐ μόνον λέγων ἀλλὰ χαὶ βοῶν εἰσά- 

γεται, ἑτέρωθι δὲ ἀπαύστῳ χαὶ ἀδιαστάτῳ χρώμενος λόγων ῥύμῃ. 

»Νωυσῆς“ γάρ φησιν ἐλάλει, χαὶ ὁ ϑεὸς ἀπεχρίνετο αὐτῷ φωνῇ“ 17 

1ὸ (Εχοά. 19, 19), οὐ χατὰ συντέλειαν ἐλάλησεν, ἀλλὰ χατὰ μηχυνομένην 

παράτασιν ἐλάλει, χαὶ ὁ ϑεὸς οὐ χατὰ συντέλειαν ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ αἰεὶ 

χαὶ συνεχῶς ἀπεχρίνετος ὅπου δὲ ἀπόχρισις, ἐχεῖ πάντως ἐρώτησις. 18 

ἐρωτᾷ δὲ ἔχαστος ὃ ἡ ἐπίσταται, μαϑεῖν ἀξιῶν γνούς τε τῶν εἰς 

ἐπιστήμην ὠφελιμώτατον ἔργον εἶναι ζητεῖν, ἐρωτᾶν, πυνϑανεσϑαι, 

15. μηδὲν δοχεῖν εἰδέναι μηδέ τι οἴεσϑαι παγίως χατειληφέναι. σοφοὶ μὲν 19 

οὖν ὑφηγητῇ καὶ διδασχάλῳ χρῶνται ϑεῷ, οἱ δ᾽ ἀτελέστεροι τῷ σοφῷ. 

διὸ χαὶ λέγουσι’ λάλησον σὺ ἡμῖν, χαὶ αἡ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὃ ϑεός, 

μἡ ποτε ἀποθάνωμεν“ (Εχοά. 20, 19). τοσαύτη, ὃ’ ἄρα χρῆται παρρησίᾳ 

ὃ ἀστεῖος, ὥστε οὐ μόνον λέγειν χαὶ βοᾶν, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ χαταβοᾶν ἐξ 

50 ἀληϑοῦς πίστεως χαὶ ἀπὸ γνησίηυ τοῦ πάϑους ϑαρρεῖ. τὸ γὰρ ,γκεὶ 20 

μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄφες. εἰ ὃὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐχ τῆς 

βίβλου σου ἧς ἔγραψας“ (ἔχοα. 82, 52) καὶ τὸ ,μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ 

-..... 

1 ἱχανός] δυνατός Ο αισϑηει Ρὰρ φερομένων ΟΛΒ 2 ἡ Ρᾶρ: καὶ 
εοὐά. ὃ οὗ οῃ. ΟΑΒ 4 γὰρ οῃ. ΟΑΒ βοα πρὸς μὲ Ῥᾶρ, πρὸς 
μὲ βοᾶς ΗΡ ὅ χατὰ] χατ᾿ ΟΗΡ 6 οὕτως Ραρ ΠΡ’: οὗτος (],, οὐδὲν ἧττον 

ΑΟΒΡΞ 1 ἀλλὰ οι. ΠΡ! 9 Μωσῆς εοὐὰ. ὁ οἷ. ΟΑΒ απεχρι- 
νετὸ Ῥδρ: ἀπεχρίνατο οοαϊ. 'φωνηῖ Ρᾶρ: ἐν φωνῇ εοὐι. 11 παράστασιν 

ΑΡΊΗ! ὁ οὔ. Ὁ ἐδίδατκεν ἩΡ αιει Ρδὰρ: ἀεὶ σο(ὐἰα. 

12 ἀπεκχρίνετο Ραρ (ρ΄: ἀπεχρίνατο οεἰοτὶ ᾿ς 18 δὲ] καὶ 1} ἀξιῶν οω. ὰρ 
γνοὺς Μίαμρ, (τε ὁχ Ρᾶρ δ86α] 41): γνησιωστε αμ, γνησίων ΟΗΡ, γνησίων δὲ περὶ ΟΛΔΒ 
14 ἐπιστήμην Ρᾶαρ ΠΡ’: ἐπιστήμης Ο"3, ἐπιστήμας ΟΔΒ ὠφελιμώτατον ᾿ὰρ: 

. ὠφελιμωτάτων οοαα. 1) 15. δοχεῖν] ἀδικεῖν (ὦ μηδ᾽ εἴ τι οἴεται ΟΔ}} παγίως 
Ῥδρ Η: πλαγίως εοἰοτγὶ 10 ϑεῷ οὔ. ῥὰρ δὲ ΟΉΡΝ 11 λεγοῦσιν Ρὰρ 

18 ποτε οἴῃ. Ρὰρ δὲ Ν 19 ἀλλὰ χαὶ Ν 91 μὲν ροϑί τὸ ([. 90) ττδηϑρο8. 

ςοὐαα. Ν ἀφεῖς Ρὰρ ΟΡ: ἀφῆς οοίοτ! Ν 22) σοὺ οἵη. ὰρ Ν μη εγγαστρει ΡΔρ 

18---᾿Ἰ8 Ὰ (0]. 20ὃν Φίλωνος ἐχ τῶν μετονομαζομένων : τῶν εἰς ἐπιστήμην ὠφελιμωτάτων 

ἔργων ζητεῖν χαὶ πυνθάνεσθαι κάλλιστον, μηδὲν δὲ δοκεῖν εἰδέναι μηδὲ οἴεσϑαι κατειληφέναι 

χαλλιστότερον. 18--Θ6, 11 σοφοὶ --- οἰκεῖον Ν᾽ [0]. 1θῦ τ. 



6 ῬΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ἢ ἐγὼ ἔτεχον αὐτόν, ὅτι λέγεις μοι" 

λάβε αὐτὸν εἰς τὸν χόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τιϑηνὸς τὸν ϑηλάζοντα;“ 

(Νυμ. 11, 12) καὶ τὸ ,πόϑεν μοι χρέα δοῦναι παντὲ τῷ λαῷ τούτῳ, 

ὅτι χλαίουσιν ἐπ’ ἐμοί: μὴ πρόβατα χαὶ βόες σφαγήσονται ἢ πᾶν τὸ 

ὄψος τῆς ϑαλάσσης συναχϑήσεται χαὶ ἀρχέσει;“ (Ναπι. 11, 18. 22) ὁ 

χαὶ τὸ οχύριε, διὰ τί [ ἐκάχωσας τὸν λαὸν τοῦτον; χαὶ ἵνα τί ἀπέσταλχαάς ρμ. 476᾽ 

με; χαὶ ἀφ᾽ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραὼ λαλῇσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, 

ἐχάχωσε τὸν λαόν, χαὶ οὐχ ἐρρύσω τὸν λαόν σου“ (Εχοά. ὅ, 22. 28), 

ταῦτα γὰρ χαὶ τὰ τοιαῦτα ἔδεισεν ἄν τις χαὶ πρὸς ἕνα τῶν ἐν μέρει 

21] βασιλέων εἰπεῖν: ὃ δ᾽ ἀποφαίνεσϑαι χαὶ πρὸς ϑεὸν ἐθάρρησεν. τοῦτο 10 

δ᾽ ἄρα πέρας ἦν οὐ τόλμης ἁπλῶς, ἀλλ΄ εὐτολμίας αὐτῷ, διότι οἵ 

σοφοὶ πάντες φίλοι ϑεοῦ, χαὶ μάλιστα χατὰ τὸν ἱερώτατον νομοϑέτην. 

παρρησία δὲ φιλίας συγγενές" ἐπεὶ πρὸς τίνα ἂν τις ἢ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 

φίλον παρρησιάσαιτο; παγχάλως οὖν ἐν τοῖς χρησμοῖς φίλος ἄδεται 

Μωυσῆς (ἔχοά. 38, 11), ἵν᾽ ὅσα ἐπὶ ϑάρσει παραχεχινδυνευμένα 1δ 

διεξέρχεται, φιλίᾳ μᾶλλον ἢ αὐθαδείᾳ προφέρεσϑαι δοχῇ. ϑρασύτης μὲν 

γὰρ αὐθάδους, φίλου δὲ ϑαρραλεότης οἰκεῖον. 

22 (6). ᾿Αλλὰ σχόπει πάλιν, ὅτι εὐλαβείᾳ τὸ ϑαρρεῖν ἀναχέχραται. 

τὸ μὲν γὰρ «τί μοι δώσεις: (οη. 10, 2) ϑάρσος ἐμφαίνει, τὸ δὲ 

»δέσποτα“ εὐλάβειαν. εἰωϑὼς δὲ χρῇσϑαι μάλιστα διτταῖς ἐπὶ τοῦ 50 

αἰτίου προσρήσεσι, τῇ ϑεὸς χαὶ τῇ χύριος, οὐδετέραν νῦν παρείληφεν, 

1 αὐτὸν οῃ. Ρᾶρ 2 αὐτὸν οῃ. ΠΡ ωὡσεῖ ἀραι Ραμ: καϑὰ αἴρει ὦ, χαϑὰ 

ἄρη εοἰοτὶ Ν τιϑηνη "Δρ 4 χλαιουσιν Ρᾶρ: χλαίει οσοα. Ν 4.58 τὸ (τ 
461.) οφος Ρᾶρ: τὸ ὄψον ο0αα. Ν ἰ αφ οὐ εγω πορευομαι Ῥὰρ προς Φαραω 

λαλησαι Ρᾶρ: λαλῆσαι (χλῆσαι Ν) πρὸς Φαραὼ οοαα. Ν τῷ οὀνομᾶτι σου ΡΔρ 
8 ἐχάχωσας Ν τῶ λαῶ 6 ἐρύσω Ρὰρ ΗΡ 9 ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ σοηϊοῖο 
γὰρ] οὖν Ν 9. 10 τῶν βασιλεων εαμμερει Ρᾶρ 10 ο δ᾽ Ρᾶρ: τὸ δ᾽ οοαὰ. 
ἀποφαίνεται ΡΔρ πρὸς] πρὸ Ρὰρ ϑαρρῆσαι εοἀά. (λαλῆσαι 0) 10. 11 τοῦτον 
αρα ἂρ 11 ἄρ᾽ ἦν Ν πέρας Η: περ οοἰοτὶ οἱ ὰρ, οὔ. Ν ἁπλῶς 
ΟΛΒΡΞ; αὐτὸ ΑΗΡῚ, αὐτῶ Ν, οτ!. Ῥὰρ ἀλλὰ ΑΒΗ αὐτῷ οι. Ν 
διὰ τί; ὅτι ΟΑΒΑΝ 12 πάντα Ν τὸν ἱερώτατον νομοθέτην 5Βογίρϑ:: τὸ (τον 
ΡΔρ) ἱερώτατον νομοϑέτημα Ρὰρ οἱ οοα4. Ν 18 πρὸς ΡΥ] πρὸ δ 
πρὸς δ]ίογι) οπ]. Ρᾶρ, ἴοτί. γϑεΐθ 14 ἐν οῃ. Ν (ϑεοῦ) φίλος οοηϊοῖο 

φίλος οὐ; ΠΡ 15 Μωυσῆς Ρὰρ (ἃ: Μωσῆς οοἴογι Ν ἵνα ΟΑΒ. ϑαρρει 
Ῥὰρ 16 προφερεσϑαι Ρᾶρ: προσφέρεσϑαι εοα44. Ν δοχεῖ Β 11 φιλους Ῥὰρμ 
18 ϑαρροῦν εοἀάὰ. 20 δεσποτα ΡΔρ: ὦ δέσποτα ἐσοαα. ευλαβεια Ρὰρ χρησασϑαι 
Ῥαρ, [οτί. τοῦθ μάλιστα διτταις "Δρ: διτταῖς αἰτίαις σοἀή. 21 αιτιου Ρὰρ (Μ8ηρ.): 

αἰτίου χαὶ “06. προσρησεσιν ΡΔρ τῇ τε τοῦ ϑεοῦ χαὶ τῇ τοῦ χυρίου σοὐά. 

11. 12. ὉΒ [0]. 261ν ΩΝ ρ. 09ὃ Φίλωνος: πᾶς σοφὸς ϑεοῦ φίλος ἐστίν (τῷ ὄντι δαά. Ὁ). 



ΟΠ ΒΕ. ὉΠΨΝ. ΒΕΚῈΒ Ἵ 

ἀλλὰ τὴν δεσπότου, λίαν εὐλαβῶς χαὶ σφόδρα χυρίως: χαΐτοι συνώνυμα 

ταῦτ᾽ εἶναι λέγεται, χύριος χαὶ δεσπότης. ἀλλ᾽ εἰ καὶ τὸ ὑποχείμενον 38 

ἕν χαὶ ταὐτόν ἐστιν, ἐπινοίχις αἱ χλήσεις διαφέρουσι χύριος μὲν γὰρ 

παρὰ τὸ χῦρος, ὃ δὴ βέβαιόν ἐστιν, εἴρηται, χατ᾽ ἐναντιότητα ἀβεβαίου 
δ χαὶ ἀχύρου, δεσπότης δὲ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ δέος οἶμαι --- ὥστε 

τὸν δεσπότην χύριον εἶναι χαὶ ἔτι ὡσανεὶ φοβερὸν χύριον, οὐ μόνον τὸ 

χῦρος χαὶ τὸ χράτος ἀνημμένον ἁπάντων, ἀλλὰ χαὶ δέος χαὶ φόβον 

ἱχανὸν ἐμποιῆσαι ---, τάχα μέντοι καὶ ἐπειδὴ τῶν ὅλων δεσμός ἐστι 

συνέχων αὐτὰ ἄλυτα χαὶ σφίγγων διαλυτὰ ὄντα ἐξ ἑαυτῶν. ὃ δὴ 34 
10 φάσχων οδέσποτα, τί μοι δώσεις“ δυνάμει ταῦτα διεξέρχεται" οὐχ ἀγνοῶ 

σου τὸ ὑπερβάλλον χράτος, ἐπίσταμαι τὸ φοβερὸν τῆς δυναστείας, δεδιὼς 

χαὶ τρέμων ἐντυγχάνω χαὶ πάλιν ϑαρρῶ: σὺ γὰρ ἐϑέσπισας μοι μὴ 3ὅ 

φοβεῖσθαι, σύ οι γλῶσσαν παιδείας ἔδωχας τοῦ γνῶναι ἡνίχα δεῖ 

φϑέγξασϑαι, σὺ τὸ στόμα ἀπερραμμένον ἐξέλυσας, σὺ διοίξας ἐπὶ πλέον 

15 ἤρθϑρωσας, σὺ τὰ λεκτέα συνεβίβασας εἰπεῖν τὸν χρησμὸν βεβαιούμενος 

ἐχεῖνον' ,ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, χαὶ συμβιβάσω σε ἃ μέλλεις 

411 Μ. [ λαλήσειν“ (ἔχοα. 4,12). τίς γὰρ ἐγενόμην, ἵνα σύ μοι λόγου μεταδῷς, 326 

ἵνα μισϑὸν ὁμολογῇς, χάριτος καὶ δωρεᾶς ἀγαϑὸν τελεώτερην ; οὐ τῆς πατρίδος 

εἰμὶ μετανάστης: οὐ τῆς συγγενείας ἀπελήλαμαι: οὐ τῆς πατρῴας οἰχίας 

50 ἠλλοτρίωμαι; οὐχ ἀποχήρυχτον χαὶ φυγάδα πάντες ἔρηυον χαὶ ἄτιμον ὀνομά- 

ζουσιν; ἀλλὰ σύ μοι, δέσποτα, ἢ πατρίς, σὺ ἢ συγγένεια, σὺ ἢ πατρῴα ἑστία, 27 

σὺ ἣ ἐπιτιμία, ἢ παρρησία, ὃ μέγας χαὶ ἀοίδιμος καὶ ἀναφαίρετος πλοῦτος. 

1 τὴν] τὴν τοῦ ΟΑΒ δέσποτα Ρ εὐλαβῶς Ῥὰρ (ὦ, ρτγίυβ Η: εὐσεβῶς οοἰοτὶ 

χαιρίως Ρὰρ ΗΡ 2 ταῦτ᾽ Ρὰρ Α:ταῦτα οοδἰοτὶ εἶναι Ρὰρ Ο: οὐ. οοἰθτὶ 
ὁ δεσπότης ΜδΔηρ. ρθΓ ΘΥΓΓΟΓΘΙῺ τὸ οη. ΟΑΒ ὃ. αἱ χλήσεις] χεχλησϑαι ΡΔΡ 
διαφέρουσιν Η 4 βεβαίου ΑΒ ὁ τὸ Ρδρ: οπι. ςοὐά. Ἵ ἀνημμένον 
ἁπάντων Ρᾶρ ΟῊΡ: ἀνειμένον (ροϑὲ εἰ γᾶ8.) ἁπάντων Ο, ἁπάντων ἀνειμμένον ΑΒ (ει ἴῃ 

Γ83. Α) 8 δεσμός Μδηρ.: δεσμων Ρᾶρ, δεσπότης οο06α. 9. διαλυτὰ ὄντα δ5οτί ρ81: 

ἃ διαλύεται α (864 ἃ ϑυρτγα 5εγ, (13), διαλύοντα εοἰογὶ οἱ Ῥὰρ αὐτῶν ΟΛΒ 
ὁ δὴ] ὦ δὴ Η, οδεδε Ραμ, ὁ δὲ Μίδηρ. 12 τυγχάνω νοὶ ἐντυγχάνω (σοὺ εοηΐ. 

Ο(οδἢ 12 ἐϑέσπισας ΟΔΒ (Ρὰρ)}: ϑεσπίσας ΑἸ}, ὁ ϑεσπίσας (1213 18 εδω- 

χας ΡΔρ: δέδωχας σοαά. ἡνίχα οἴη. Α1Β, ἃ ΑἹ 14 φϑεγξίασϑαι) Ρᾶρ : φϑέγγεσϑαι 
οοια. ἀπεραμμένον Ῥὰρ ΟΒ διήνοιξας ΟΑΒ ἐπιπλέον σοἠα.: επιπλεῖστον 

Ρὰρ 16 ἀρϑρώσας ὦ χρημῶὼν [80 16 ἐχεῖνον οηχ. ()Α}} σε οτῃ. (ἰ 

117 λαλήσειν) ποιῆσαι ΟΑΒ λόγον ΑΒΟ!, λόγων (1 Ι8 ἀγαϑῶν τελεώτερον 

ΔΡ: τελειότερον οοαά. 20 αἰίογα χαὶ] τε χαὶ ΔΒ 20. 21 νομίζουσιν ςοηϊ. 

Μδηρ. 21 αἰΐοτπιπ σὺ οπ). ἢὰρ 21. 22) τογίϊυ πη σὺ ἡ --- παρρησία ὁπ). 1 Δρ 

22 περιουσία ἐοῃΐ. ΜΝίδηρ. αναιί(ρε)τος ΡΔρ πλοῦτος) χληρος Ρᾶὰρ 

8. 9 ΡΙδίοπἱβ Τί. ρ. 4] Α. 
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28 διὰ τί οὖν οὐχὶ ϑαρρήσω λέγειν ἃ φρονῶ; διὰ τί δ᾽ οὐ πεύσομαι 

μαϑεῖν τι πλέον ἀξιῶν: ἀλλ ὁ λέγων ἐγὼ ϑαρρεῖν πάλιν ὅμο- 

λογῶ δεδιέναι χαὶ χαταπεπλῆχϑαι, καὶ οὐχ ἔχει τὴν ἄμιχτον ἐν 

ἐμοὲ μάχην φόβος τε χαὶ ϑάρσος, ὡς ἴσως ὑπολήψεταί τις, ἀλλὰ 

29 τὴν ἀναχεχραμένην συμφωνίαν. ἀπλήστως οὖν εὐωχοῦμαι τοῦ χρά- ὅ 

ματος, ὅ με ἀναπέπειχε μήτε ἄνευ εὐλαβείας παρρησιάζεσθαι μήτε 

ἀπαρρησιάστως εὐλαβεῖσϑαι. τὴν γὰρ οὐδένειαν τὴν ἐμαυτοῦ μετρεῖν 

ἔμαϑον χαὶ τὰς ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρότητας τῶν σῶν εὐεργεσιῶν περι- 

βλέπεσϑαι’ χαὶ ἐπειδὰν ,γῆν καὶ τέφραν“ καὶ εἴ τι ἐχβλητότερον ἐμαυτὸν 

αἴσϑωμαι, τηνιχαῦτα ἐντυγχάνειν σοι ϑαρρῶ, ταπεινὸς γεγονώς, χατα- 10 

βεβλημένος εἰς χοῦν, ὅσα εἴς γε τὸ μηδ᾽ ὑφεστάναι δοχεῖν ἀνεστοιχειω- 

80 μένος. (7). χαὶ τοῦτό μου τὸ πάϑος τῆς ψυχῆς ἐστηλογράφησεν ἐν τῷ 

ἐμῷ μνημείῳ ὃ ἐπίσχοπος Μωυσῆς. ,ἐγγίσας“ γάρ φησιν͵, Αβραὰμ 

εἶπε. νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν χύριον, ἐγώ δέ εἰμι γῇ καὶ σποδός“ 

(ἄδῃ. 18, 21), ἐπειδὴ τότε χαιρὸς ἐντυγχάνειν γένεσιν τῷ πεποιηχότι, 15 

81 ὅτε τὴν ἑαυτῆς οὐδένειαν ἔγνωχεν. τὸ δὲ ,τί μοι δώσεις: οὐχ ἀπο- 

ροῦντός ἐστι φωνὴ μᾶλλον ἣ ἐπὶ τῷ πλήϑει χαὶ μεγέϑει ὧν ἀπήλαυχεν 

ἀγαϑῶν εὐχαριστοῦντος. “τί μοι δώσεις; ἔτι γὰρ ἀπολείπεταί τι πλέον 

προσδοχῇσαι; ἄφθονοι μέν, ὦ φιλόδωρε, αἵ σαὶ χάριτες χαὶ ἀπερίγραφοι 

χαὶ ὅρον ἢ τελευτὴν οὐχ ἔχουσαι, πηγῶν τρόπον πλείω τῶν ἀπαντλου- 50 

1 δ᾽ οιῃ. [, ὃ ἔχει ΔΗΡ: ἔχειν οοἰογὶ οἱ Ρὰρ, 40 βθγναίο ροίθϑδί Ἵοθηϊοὶ φόβου 
τε χαὶ ϑάρσους ἐν οα. ἡ 4 μάχην οἴῃ. Ρὰρ φόβον ν υπολημψεται 
ῬΔᾺΡ ὃ ἀναχεχραμμένην ΑΒ] εὐχομαὶ Ῥὰρ ἡ οὐδενειαν Ρᾶρ: οὐ- 

δενίαν (ὁύ, οὐϑένειαν οθἰοτὶ 8 ἀχροτητὰ των σων ἀρετων ΡΔρ 9 ἐχβλητὸν 

ἕτερον ΛΒ, ἐκβλητὸν Ο 10 σοὶ] συ Ρὰρ 11 οἷα οοηίοΐο γε μηδ᾽ εἰς 
τὸ Ὁ εἰς γε ΡΔρ: γε εἰς οοὐά. μηδ᾽ μη "Ὰρ υφίσταναι Ῥὰρ 
12 ψυχην Ρὰρ ἐστηλίτευσεν σοὨϊςοὶο 12, 1ὃ ἐν τῷ τοῦ γένους ἡγεμόνι ὁ σοπίοϊο 
(ν. ὃ 918) 12 ἐν] ἐν αὐτῶ ΟΑΒ 18 μνήμονι οσοαΐ. ὁ οτι. ΤΙ ἐπίσχοπος] 

πάνσοφος οοηϊ. ΟΟδ ἢ Μωυσῆς Π, Μουσης Ρὰρ: Ἁβραὰμ Η3, Μωσῆς οοἰοτί 
φησι Ρὰρ 11. εἶπεν Ρὰρ Ρ λαλεῖν Η τον Ρδρ: οα). «0. 16 ὅτε] 
πλὴν οτε ῬΆρ, 40 8βογύδαίΐο 8010] ροίοβϑί }ΐη. 15 ἐπειδὴ οὔποτε (πῃ ἐπεὶ μήποτε νἱχ 
αἰεὶ ροίυ}) ουδενειαν ΡΔρ: οὐϑένειαν Ἑσο04ἀα. ἔγνωχε οοαὰ. 10---18 οὐχ--- 
δώσεις οῃ. ΟΑΒ 11 φωνὴ 5εγρβὶ : φωνηῖ Ρᾶρ, φώνημα ὁοο0αα. ἀπελαυσεν 
ῬὰΡ 18 ἔτι] εἰ Ταὰτη. οἀπολήψεσθϑαί τι προσδοχὰ (προσδοχῶ 0) πλέον ΟΑΒ 

πλέω (1 19 μὲν] γὰρ ν αωριγραφοι ΡΔΡ 20 ἡ Ρὰρ: καὶ ἐ046. 

τρόπω ΑΡΗ! πλείω 580Γρ81 (γ6] πλέον ἀεὶ): τελείων οοὐά. (ΡΔρ 7), πλέον οοηΐ. 

Νίδηρ. 

----. . --- --.ο...-... .-.-... -.-.:-.. 

19. 20 Οἴειν. Αἰεχ. Ῥαεά. 11] ἃ 39 ». 277 Ῥ' τῶν φρεάτων ὅσα πέφυχεν βρόειν, ἀπαντλοῦύ- 
μενα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναπηδύει (06. ἀναπιδύει) μέτρον ... 
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μένων ἀνομβροῦσαι. σχοπεῖν δὲ ἄξιον οὐ μόνον τὸν αἰεὶ πλημμυροῦντα 82 

χειμάρρουν τῶν σῶν εὐεργεσιῶν, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἀρδομένας ἡμῶν ἀρούρας" 

εἰ γὰρ περιττὸν ἀναχυϑείη τὸ ῥεῦμα, λιμνῶδες χαὶ τελματῶδες ἀντὶ 

χαρποφόρηυ Ἰῆῇζς ἔσται τὸ πεδίον. πρὸς εὐφορίαν οὖν μεμετρηυένης, 

ὅ αλλ οὐχ ἀμέτρου δεῖ τῆς ἐπιρροῆς ἐμοί. διὸ πεύσομαι ,τί μοι δώσεις“ 88 

(18 Μ. ἀμύθητα δοὺς χαὶ σχεδὸν πάντα ὅσα ὕνητὴν φύσιν χωρῆσαι | δυνατὸν 
ἢν; ὃ γὰρ λοιπὸν ἐπιζητῶ υαϑεῖν τε χαὶ χτήσασϑαι, τοῦτ᾽ ἐστίν, τίς 

ἄν γένοιτο ἄξιος τῶν σῶν εὐεργεσιῶν [χαὶ] χληρονόμος. ἣ ,οἐγὼ ἀπο- 841 

λυϑήσομαι ἄτεχνος“ (θη. 10, 2), ὀλιγοχρόνιον χαὶ ἐφήμερον χαὶ 

10 ὠχύμορον λαβὼν ἀγαϑόν, εὐχόμενος τοὐναντίον, πολυήμβερον χαὶ μαχρο- 

χρόνιον χαὶ ἀχήρατον χαὶ ἀϑάνατον, ὡς δυνηϑῆναι χαὶ σπέρματα βαλέσϑαι 

καὶ ῥίζας ἐχυρότητος ἔνεχα ἀποτεῖναι καὶ ἄνω πρὸς οὐρανὸν τὸ στέλεχος 

ανεγεῖρον μετεωρίσαι; τὴν γὰρ ἀνθρωπίνην ἀρετὴν βαίνειν μὲν ἐπὶ γῆς. δῦ 

φϑάνειν δὲ πρὸς οὐρανὸν ἀναγχαῖον, ἵν᾿ ἐχεῖ τῆς ἀφϑαρσίας ἑστιαϑεῖσα 

165 τὸν ἀεὶ χρόνον ἀπήμων διαμένῃ. ἄτεχνον γὰρ χαὶ στεῖραν οἷδ᾽ ὅτι 80 

Ψυχὴν ὃ τὰ μὴ ὄντα φέρων χαὶ τὰ πάντα γεννῶν υὑεμίσηχας, ἐπεὶ χαὶ 

χάριν ἔδωχας ἐξαίρετον τῷ διορατιχῷ γένει τὸ μηδέποτε στειρωϑῆναι 

χαὶ ἀτοχῆσαι, ᾧ καὶ αὐτὸς προσνεμηϑεὶς ἐφίεμαι χληρονόμου διχαίως. 

ἄσβεστον γὰρ αὐτὸ χαταϑεώωενος αἴσγιστον εἶναι νομίζω τὴν ἐμαυτοῦ ᾿" ἱ ὟΝ δμ 

20 φύσιν τοῦ χαλοῦ περιιδεῖν χαταλυϑεῖσαν. ἰἱχέτης οὖν γίνομαι χαὶ 87 

ποτνιῶμαι, ἵνα σπερμάτων χαὶ ἐμπυρευμάτων ὑποτυφομένων τὸ ἀρετῆς 

ἀναχαίηται χαὶ ἀναφλέγηται σωτήριον φέγγος, ὃ λαμπαδευόμενον ἐπαλλή- 

1 ἀνομβρουσαι ῬΔρ: ἀναβρύουσαι οοαα, αιει Ρᾶρ: ἀεὶ οοαα. πλημυροντα 

Ρᾶρ 2 σῶν ο. ΟΛΒ 4 οὖν 8οτγίρδὶ: οὐ Ρὰρ ΠΡ, γὰρ ΟΔΛΒ ὅ οὐ 

χατὰ μέτρον ΠΡ ἀμετρὸν ΡΔρ ἐπιρροιης "Δ θ ϑνητὴ φύσις 

ΟΑΒ δυνατον Ρᾶρ: ἀδύνατον (ΠΡ, ἀδύνατος ΟΛΒ 1 γὰρ] γοῦν Μίδηρ. 

λοιπὸν Ρὰρ 6Η3: οι. σοἴογὶ μαϑεῖν δοΓρ51: μαυεῖν Ραρ, σχεῖν Η3, οἴῃ. ἐοίοτὶ 

τε χαὶ] τέχνον ΟΑΒ τοῦτο 1 "ᾶρ ἐστὶ σο6α. 8 εὐεργησιων (51) Ραρ: 
ἔργων εοαά. χαὶ 560] 18], διιὺ 50110. χαὶ (χαρίτων) ἡ Ρὰρ: οἴῃ. 

ςοὐά. 10. 11 πολυχρόνιον (1Η} 11 λαβέσϑαι (ἰ 123 ἐχυρωτάτας ἀπο- 
τεῖναι εἰς τὸ χάτω σοηΐϊοΐΟ ἐχυρότητος Ρὰρ (ἃ: ὀχυρότατος Βθ, ὀχυρότητος εδἴοτὶ 
ἕνεχ᾽ ΑΒΠΡ ἀποτεῖναι ΑΒΗ} Ρὰρ (Ὁ): ποτ᾽ εἶναι (ἰ, ἀποχτεῖναι Ὁ 
13. ἀνεγεῖρον 80Γρ81]: ἀνεγείρων Ρᾶρ (ΤΗ Ρι, ἀνεγείρω ΟΑ} ἀρετὴν] Ψυχὴν ςοπηὶ. 
Μδῃρ. βαίνειν μὲν] βαίνειν Η]», καὶ νῦν α 15 διαμενη Ρᾶρ: διαμένει (ἰ, διαμένοι 

εεἰοτὶ ἄτεχνον] ἄπαιδα ΟΑ σπεῖραν ΡΔρ οἵδ᾽ ὅτι 11} (ὅτι ροβίοδ 
ἀο]. ῬΡ) αἸ(ῶ): οιδα οτι Ρᾶρ, ὁ ἰδιώτης (13, οἷδα ΟΛΒ 10 φέρων] σπείρων οοηΐ. 
Μδῃΐ. ἐπεὶ χα) χαι ἐπι Ρὰρ [1 εξαιρετων Ρὰρ στηρωϑηναι 
ῬΡὰρ 18 ἀτονῆσαι α3 19 ἐμαυτωι Ράᾶρ, ἑχυτοῦ Ο, (ἐν) ἐμαυτῷ σοπίςϊο 
20. χαλοῦ] λοῦ ἰῃ τα8. ΗΠ}, χαχοῦ Β, χαχῶς Ὁ περιιδων ὕὰρ ἰχέτις ἢ 

21 τὸ] τὰ α 
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88 λοις διαδοχαῖς ἰσοχρόνιον γενήσεται χύσμῳ. ζῆλον χαὶ τοῖς ἀσχητιχοῖς 

ἔδωχας τέχνων τῶν ψυχῆς σπορᾶς χαὶ γενέσεως, χαὶ μοιραϑέντες ὑφ᾽ 

ἡδονῆς ἐξελάλησαν εἰπόντες. ,τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὁ ϑεὸς τὸν 

παῖδά σου“ (6οη. 38, ὅ), ὧν ἀχαχία χαὶ τροφὸς καὶ τιϑήνη, ὧν ἄβατοι 

χαὶ ἀπαλαὶ χαὶ εὐφυεῖς ψυχαί, τῶν ἀρετῆς παγχάλων χαὶ ϑεοειδεστάτων ὃ 

89 εὐπαράδεχτοι χαραχτήρων. δίδαξον ὃέ με χἀχεῖνο, εἰ ,ὁ6 υἱὸς Μασὲχ 

τῆς οἰχογενοῦς μου“ τῶν σῶν χαρίτων ἱχανὸς γενέσϑαι χληρονόμος ἐστίν. 

ἐγὼ γὰρ ἄχρι νῦν τὸν μὲν ἐλπιζόμενον οὐχ ἔλαβον, ὃν δ᾽ ἔλαβον, οὐχ 

ἐλπίζω. 

40 (8.) Τίς δὲ ἢ Μασὲχ καὶ τίς αὐτῆς ὃ υἱός, οὐ παρέργως ἐπισχε- 10 

πτέον. ἑρμηνεύεται τοίνυν Μασὲχ ἐχ φιλήματος. φίλημα δὲ διαφέρει 

τοῦ φιλεῖν" τὸ μὲν γὰρ ψυχῶν ἅψοσιν ἁρμοζομένων εὐνοία, τὸ δὲ ἐπιπό- 

λαιον χαὶ ψιλὴν δεξίωσιν χρείας τινὸς εἰς ταὐτὸ συναγαγούσης ἔοιχεν 

41 ἐμφαίνειν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ἀναχύπτειν οὐχ ἔστι τὸ χύπτειν οὐδ᾽ ἐν 

τῷ χαταπίνειν ἦν πάντως τὸ πίνειν οὐδ᾽ ἐν μαρσίππῳ ὁ ἵππος, οὕτως οὐδ᾽ 18 

ἐν τῷ χαταφιλεῖν τὸ φιλεῖν, ἐπεὶ χαὶ τῶν ἐχϑρῶν μυρίους εἴχοντές 

423 τινες ταῖς τοῦ βίου χαλεπαῖς ἀνάγχαις δεξιοῦνται. τίς οὖν ἐστιν ἢ ἐκ 

φιλήματος ἀλλὰ μὴ ἐξ ἀψευδοῦς φιλίας ἡμῖν συσταϑεῖσα, φράσω μηδὲν 

ὑποστειλάμενος. ἥ ζωὴ ἢ σὺν αἰσθήσει, ἢ πᾶσιν ὠχυρωμένη, | ἧς ρν. 419 

ἀνέραστος οὐδείς, ἣν δέσποιναν μὲν οἱ πολλοί, θεράπαιναν ὃξ οἱ ἀστεῖοι 20 

1 ἰσόχρονον ἩΡ χόσμου ΟΑΒ 2 τῆς ψυχῆς ΟὝΟἸΠΡ, τῆς ψυχιχῆς ΑΒ 

γενήσεως Ο, γενεσεως τε "ᾺΡ, το τε ἰοτί. βεγὶ Ὁ. ὥστε γὙ6] τε ἰγδῆβροῃ. ροϑὶ σπορᾶς 

χαὶ μοιραϑέντες ΠΡ: χαὶι μοιρανϑεντες ῬΔρ, οἱ χαὶ μαχρυνϑέντες ΟΛΒ, ὧν μοιραϑέντες 
οοηΐϊ. ίδηρ. ὑφ᾽ ἀφ᾿ ΟΑΒ 8 εξεληλασαν Ρὰρ οἷς] οὺς ΟΑΒ, "» 
ἴῃ Κ. 8. 4 τὸν παιδα Ρᾶρ: τὸν δοῦλον ργίυ58 Π, τῶν δούλων εδιθιὶ 
4 αχαχια Ῥδρ: ἀποιχία οσοὐα. τιϑηνός εοἀά. ἄβαστοι (, ἄπλαστοι οοηΐ. 

Μαδῦρ. θ ὁ οα!. Μασὲχ] μου ΟΛ]}β, Μασὲχ χατὰ α 1 χληρο- 

νόμος γενέσϑαι ἱκανός ΟΑΒ 8 ἔλαβον ΘΑΒΑΡ: ἔλαχον Ρὰρ (ἢ) Η Ὁ ἢλ- 
πιζον σοηὶ. Μδῃσ. 10 ἡ] ὁ 0 ὁ υἱὸς αὐτῆς ΟΑΒ 10. 11] σχεπτεοὸν ἈΔᾺΡ 
11 Μασεχ Ρᾶρ: ὁ Μασὲχ 0, ἡ Μασὲχ εδίοτὶ δὲ Ρὰρ 13: τοίνυν ΟΑ}, οἱ. 
σΠΠΡ 12 ενωσιν ΡΔρ: αἵρεσιν ΟΛΒ, εὕρεσιν ΠῊΡ ἀρμοζομενὴς ῬΔρ 

᾿ αι 
εὐνοία Η: εὐνοιας Ρᾶρ, εὔνοιαν αΡ, εἰς εὔνοιαν ΟΑ, εἰς ἔννοιαν Β 12. 18 επιπολεον 

χαι Ψείλην Ρδρ: ψιλὴν καὶ ἐπιπόλαιον οοαα. 1ὃ ἐς ΗΡ ταυτὸν οοαἰ!. συναγα- 
γουσης ῬΔΡρ: συναγούσης (064. 14. οὐχέτι ΟΔ]|} οὐχ ἔστι τὸ χκύπτειν οπ]. Δ 

οὐδε Ρὰρ 15. ἣν παντως Ρὰρ: οὐχέτι ΟΛ]}, οα. ΟΡ οὐδε Ρὰρ ὁ οἴῃ. 
ῬδᾺρ οὐδε Ρδρ 16 τὸ φιλεῖν οἴῃ. ἈΔΡ ἥχοντες , 117 τινες οἵη. 

Ρὰρ ταῖς] χαὶ ἃ οὺν Ρᾶμ: δὲ ΑΒ, δ᾽ σοίοτὶ 11. 18 ἡ ἐχ φιλήματος 
Ὀΐ8. 80. α 18 συσταϑεισα "ὰρ: συντεϑεῖσα Π', συνταϑεῖσα εεἰοτὶ 

19 (υπὴοχρυψαμενος ΡΔΡ ἡ άσεκχ προσαγορευομένη οοηΐϊ. Μδηξ. πᾶσαν ],, 
πᾶσα Τυζη. φχειωμένη οοηΐ. ΟΟδη 20 ϑεραπανιααδε Ρὰρ 
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νομίζουσιν, οὐκ ἀλλόφυλον ἢ ἀργυρώνητον, ἀλλ᾽ οἰχογενῇ χαὶ τρόπον 

τινὰ ὁμόφυλον. οὗτοι χαὶ πεπαίδευνται χαταφιλεῖν αὐτήν, οὐ φιλεῖν, 

ἐχεῖνοι δὲ ὑπερφυῶς ἀγαπᾶν χαὶ τριπόϑητον ἡγεῖσθαι. Λαβαν δ᾽ ὃ 48 

μισάρετος οὐδὲ χαταφιλῇσαι δυνήσεται τὰς προσχεχληρωμένας τῷ ἀσχης 

5 τιχῷ δυνάμεις, ἀλλ᾽ ὑποχρίσεως χαὶ ψευδῶν πλασμάτων ἀνηρτηκὼς τὸν 

ἑαυτοῦ βίον, ὡσανεὶ δυσχεραίνων, οὐ πρὸς ἀλήϑειαν ἀλγῶν, φησίν" 

»οὐχ ἠξιώϑην χαταφιλῇσαι τὰ παιδία μου χαὶ τὰς θυγατέρας“ (θη. 8], 

28)" εἰχότως γε χαὶ προσηχόντως" εἰρωνείαν γὰρ μισεῖν ἀχαταλλάχτως 

ἐπαιδεύϑημεν. ἀγάπησον οὖν ἀρετὰς χαὶ ἄσπασαι ψυχῇ τῇ σεαυτοῦ 44 

10 χαὶ φίλησον ὄντως, χαὶ ἥχιστα βουλήσῃ τὸ φιλίας παράχομμα ποιεῖν, 

χαταφιλεῖν. μὴ γάρ ἐστιν αὐταῖς ἔτι μερὶς ἣ χληρονομία ἐν τῷ σῷ 

οἴχῳ; οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι ἐλογίσϑησαν παρὰ σοί; ἢ οὐ πέπραχας αὐτάς, 

χαὶ χατέφαγες τὸ ἀργύριον“ (θθη. 81, 14. 15), ἵνα μηδὲ εἰσαῦϑις ἀνα- 

χομίσασϑαι δυνηϑῇς τὰ σῶστρα καὶ τὰ λύτρα χατεδηδοχώς; προσποιοῦ 

15 γῦν βούλεσϑαι χαταφιλεῖν ὁ πᾶσι τοῖς χριταῖς ἄσπονδος. ἀλλ᾽ οὐ 

γαμβρὸν χαταφιλήσει Μωυσῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ γνησίου τοῦ ψυχῆς παάϑους 

φιλήσει" ,ἐφίλησε“ γάρ φησιν αὐτόν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους“ (Εχοά. 

18,1). (9.) ζωῆς δὲ τριττὸν γένος, τὸ μὲν πρὸς ϑεόν, τὸ δὲ πρὸς 48 

Ἱένεσιν, τὸ δὲ μεϑόριον, μιχτὸν ἀμφοῖν. τὸ μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν οὐ 

Ὃ χατέβη πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ἦλθεν εἰς τὰς σώματος ἀνάγχας. τὸ ὃὲ πρὸς 

γένεσιν οὐδ᾽ ὅλως ἀνέβη οὐδ᾽ ἐζήτησεν ἀναβῆναι, φωλεῦον δὲ ἐν μυχοῖς 

“Αἰιδου τῷ ἀβιώτῳ βίῳ χαίρει. τὸ δὲ μιχτόν ἐστιν, ὃ πολλάχις μὲν 40 

ὑπὸ τῆς ἀμείνονος ἀγόμενον τάξεως ϑειάζει χαὶ ϑεοφορεῖται, πολλᾶχις 

δ᾽ ὑπὸ τῆς χείρονος ἀντισπώμενον ἐπιστρέφει. τοῦϑ᾽, ὅταν ὥσπερ ἐπὶ 

55. πλαστιγγος ἢ τῆς χρείττονος ζωῆς μοῖρα τοῖς ὅλοις βρίσῃ, συνεπισπασϑὲν 

2. παιδεύονται Ὁ, οῃ. ΑΒ ρυβί παιδεύονται δα. χαὶ Ὁ οὐ φιλεῖν] ὁ 

φυλὰς α ὃ περιπόϑητον Δίαηρ. Ρ6Γ Θγγούθιῃ ὃε Ῥὰρ 5 ἀπηρτηχὼς 
ΟΑΒ 6 οὐ Ρᾶρ: οὐ γὰρ εοἴοτὶ ἴ χαταφιλεῖν ΠΗ χαὶ οτῃ. (ἰ 10 χαι 
φίληῖον οντως Ρδρ: οἵη. ουαα. βουλησει ῬΔρ ποϑεῖν σοηϊ. Μδηρ. 11 σῷ 

οω. Η 12 αἱ Ῥᾶρ: οἴη. 6064. 1ὃ χαὶ οι. ἢ τὸ] γὰρ ΓΡΔρ 14 δυνηϑῆ 
ΟΑΒ δυνηϑηις λυτρα χαὶ σωστρα Ρὰρ πρὸς ποίου 1}, πρὸς ποίους 1,, προσποιῇ 
ςοηϊ. Μδηρ., (ὅμως) προσποιῇ οσοηΐ]. ΟὉδη 156 νυν Δρ: οπ.. Οὐ, οὖν οοἰρτὶ 

ὁ] ἣ ΟΑΒ 16 γαμβρὸν ἴΐαηρ.: Λάρὼν Ρὰρ οἱ ςοαα. Μωυσῆς δίαηρ.: 
Μουσῆν Ρᾶρ, Μωσέα οοαα. τῆς ψυγῆς ἐ0α6. 11 φιλήσας ΟΑΒ 19 γενεσιν 
πας μεϑοριον Ρὰρ . 20 τὰς] τὰς τοῦ ΑΒ 91 οὐδὲ ὈΪ5 Ὰρ εν Ρὰρ: ΟΠ. 

ςοὐὰ. 22 Ἅιδου ΟΑΒ (Ράρ): ἀδότοις ΠΡ μὲν Ρὰρ ΠΡ: μὲν ἀνέβη εοἰοτὶ 

28 χαὶ Ρὰρ 6ΗΡ: τε χαὶ ΟΔΒ 24. δὲ ὑο6α. τῆς] τοῦ ἢ ὑποστρέφει 
ΟΑΒ, ἐπιρρέπει σοπὶ. δηρ. τουτ᾽ ΡΔρ 25 ταῖς ὁλκαῖς ὁοηΐ. Μδηρ. ᾿ ροϑί 

ὅλοις Ῥὰρ διά. περιττα, ἃ ἀρίσση. αἰτυμηαᾳὰθ αἰ οργρΐα γοοὶβ βρίσῃ νἱἀθί 6886; 
περιττεύσῃ ῥτὸ βρίσῃ οοπὶ. Οὐ η συνεπισπανϑὲν Η2 
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47 τὸ τῆς ἐναντίας ζωῆς βάρος χουφότατον ἄχϑος ἀπέφηνε. Μωυσῆς δὲ 

τὸ τῆς πρὸς ϑεὸν ζωῆῇς γένος ἀχονιτὶ στεφανώσας εἰς ἐπίχρισιν τὰ λοιπὰ 

ἄγει δυσὶν ἀπειχάζων γυναιξίν, ὧν τὴν μὲν ἀγαπωμένην, τὴν δὲ μισου- 

48 μένην χαλεῖ προσφυέστατα ϑεὶς ὀνόματα. τίς γὰρ οὐ τὰς δι᾽ ὀφθαλμῶν, 

τίς δ᾽ οὐ τὰς δι’ ὥτων, τίς δ᾽ οὐ τὰς διὰ γεύσεως ὀσφρήσεώς τε χαὶ ὅ 

ἁφῆς ἡδονὰς χαὶ τέρψεις ἀποδέχεται; τίς δ᾽ οὐ τὰ ἐναντία μεμίσηχεν, 

ὀλιγοδεΐαν, ἐγχράτειαν, αὐστηρὸν χαὶ ἐπιστημονιχὸν βίον, γέλωτος χαὶ 

παιδιᾶς ἀμέτοχον, συννοίας χαὶ [ φροντίδων χαὶ πόνων μεστόν, φίλον τοῦ ρ. 48( 

ϑεωρεῖν, ἀμαϑίας ἐχϑρόν, χρημάτων μὲν χαὶ δόξης χαὶ ἡδονῶν χρείττω, 

ἥττω δὲ σωφροσύνης χαὶ εὐχλείαλς χαὶ βλέποντος οὐ τυφλοῦ πλούτου; 10 

49 πρεσβύτερα μὲν οὖν ἀεὶ τὰ γεννήματα τῆς μισουμένης ἀρετῆς. (10.) ὁ 

δὲ Μωυσῆς, εἰ χαὶ νεώτερα χρόνῳ, χαὶ ταῦτα φύσει πρεσβείων ἀξιοῖ 

τὰ διπλᾶ διδούς, τῶν δὲ ἀφαιρῶν τὴν ἡμίσειαν. ἐὰν γὰρ γένωνται, 

φησίν, ἀνθρώπῳ δύο γυναῖχες, ἠγαπημένη χαὶ μισουμένη. χαὶ τέχωσιν 

ἀμφότεραι, μέλλων τὰ ἑαυτοῦ διανέμειν οὐ δυνήσεται πρεσβείων ἀξιῶσαι 18 

τὸν υἱὸν τῆς ἠγαπημένης, ἡδονῆς, --- νέος γὰρ οὗτος, εἰ χαὶ χρόνῳ 

πολιὸς γένοιτο ---, ἀλλὰ τὸν τῆς μισουμένης φρονήσεως πρεσβύτερον ἐχ 

ὅ0. παίδων εὐθὺς ὄντα, ὡς διμοιρίαν ἀπονεῖμαι (Ποαΐ. 21, 1ὅ---17). τὴν 
- ’ , .. ς»ἵ . ’ ,. ἡ» 
ὃὲ τροπιχωτέραν τούτων ἀπόδοσιν ἐν ἑτέροις εἰρηχότες ἐπὶ τὰ ἀχόλουθϑα 

τῶν ἐν χερσὶ τρεψώμεϑα ἐχεῖνο προὐποδείξαντες, ὅτι τῆς μισουμένης ὃ 20 

ϑεὸς λέγεται τὴν μήτραν διοίξας γένεσιν ἀστείων ἐπιτηδευμάτων χαὶ 

χαλῶν ἔργων ἀνατεῖλαι, τῆς φιλεῖσϑαι νομιζομένης αὐτίχα στειρουμένης. 

1 ροβϑὶ ζωῆς δ(ά. αντηεν ὰρ, αυοὰ ἴοτί. ὁχ νο0θ ἐναντίας ἠδίμ πη 651; ἀντίπαλον δοηΐ. 
(οδη Μωσῆς «04. δὲ οἴῃ. Ρὰρ 2 ἀχονητὶ Βα ἐπίκρισιν] τὴν 5ιιρτᾶ 
86γ. ἃ Ὡ, ὃ τα λοιπα αγεῖν (510) Ρᾶρ: ἄγει τὰ λοιπὰ οοαί. ὃ δυσὶν] δ᾽ ἐστὶν ΟΛΑΒ 

4 προσφυεστατα ϑεις ονόματα Ρᾶρ: ϑεὶς ὀνόματα προσφυέστατα εοἀά. 8 δὲ ΡΔρ 
δἰίογαὰ δ᾽ Ρὰρ ΟΑΒ: οὐ. ΟἫΡ 6 τἀναντία (ἰ, τὴν ἐναντίαν ΟΑΒ ἡ ὁλι- 
γοδέειαν ΗΡ ἔτι μονωτιχὸν σοηϊ. Μδηρ. 9 ἀυαϑείας Οὔ, ἀμαϑία Β 

εἐχϑρων χρημτω μὲν Ρδρ ἡδονῶν ΟΠΡ (Ραρ): ἡδονῆς ΟΑ]} χρείττων Ο 
10 πλούτου] τρόπον (,3Ρ2 11 ροϑβὶ ἀεὶ Δαά. τῆς φρονήσεως ΟΔΒ, πῃν. τῆς 

μεισουμενης ἀρετῆς Ὧρ: οα. σοαα. ὁ] οἱ Ρὰρ 13 Μουσῆς Ρὰρ: Μωσῆς 
τ 

(066. εἴ] εἰ δε ὕΔρ, εἰ δὴ σοπίοίο νεώ Π', νεώτερος " χαι ταυτὰ φύσει 

βὰρ: καὶ τὰ φύσει ΟΡ, τὰ φύσει Π3, τὰ φύσει τίμια ΟΑ1}, καὶ ταῦτα (ἅτε πρεσβύτερα) 

φύσει σοηϊεἶο, καὶ οἱ φύσει 566]. (ὉΠ η πρεσβειῶν (111 11 ἀγαπωμένη Υ 
15 πρεσβειῶν Ἡ} 16 ουτως ὰρ 11 πολιὸς 5δοτγὶρβὶ: παλιος Ρ8ρ, παλαιὸς 

ὁοϑίοτὶ γενοιτο ὰρ: ἐγένετο ὁοήά. φρονήσεως πρεσβύτερον ῬΔρ: πρεσβύτερον 

φρονήσεως (11, πρεσβυτέρας φρονήσεως ()Λ}} 18 ὡς διμοιρειαν ἀπονεῖμαι ΡΔρ: 

ὦ διμοιρίαν ἀπένειμε ἑσ0αα. 19 αποδωσις [ρ 20 τρεψόμεϑα Ρὰρ (ἱ προσυ- 

ποδειξαντες "ΠᾺΡ 21 διανοίξας , ἀνοίγειν ΔΒ 21 --- 10,1 γένεσιν --- αὐτῆς οι. ΟΑΒ 
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ἰδὼν“ γάρ φησι οχύριος ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς" 6] 

“Ραχὴλ δὲ ἦν στεῖρα“ (θη. 29, 81). ἄρ᾽ οὐχ ὅταν ἢ ψυχὴ χυοφορῇ 

χαὶ τίχτειν ἄρχηται τὰ ψυχῇ πρέποντα, τηνιχαῦτα ὅσα αἰσϑητὰ στειρού- 

μενα ἀτοχεῖ, οἷς πρόσεστιν ἢ ἐχ φιλήματος ἀλλ᾽ οὐχ ἣ διὰ γνησίου 

ὅ φιλίας ἀποδοχή; (11.) ταύτης οὖν τῆς χατ᾽ αἴσϑησιν ζωῆς, ἣν χαλεῖ δ9 

δίασέκ, υἱὸς ἔχαστος ἡμῶν ἐστι τιμῶν χαὶ ϑαυμάζων τὴν τροφὸν χαὶ 

τιϑήνην τοῦ ὕνητοῦ γένους, αἴσϑησιν, ἣν χαὶ ὃ τήϊινος νοῦς, ὄνομα 

᾿Αδάμ, ἰδὼν διαπλασϑεῖσαν τὸν ἑαυτοῦ ϑανατον ζωὴν ἐχείνης ὠνόμασεν. 

»ἐχάλεσε“ γάρ φησιν͵, ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ ζωή, ὅτι 53 

10 αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων“ ((6η. 8, 20), τῶν πρὸς ἀλήϑειαν 

τὸν ψυχῆς τεθνηχότων δήπου βίον. οἱ δὲ ζῶντες ὄντως μητέρα μὲν 

ἔχουσι σοφίαν, αἴσϑησιν δὲ δούλην πρὸς ὑπηρεσίαν ἐπιστήμης ὑπὸ 

φύσεως δημιουργηϑεῖσαν. ὄνομα δὲ τοῦ γεννηθέντος ἐχ ζωῆς, ἣν ἐχ δ4 

φιλήματος ἐγνωρίσαμεν, διασυνίστησι Δαμασχός --- τὸ δὲ μεταληφϑέν 
15 ἐστιν αἶμα σάχχου ---. σφόδρα δυνατῶς χαὶ εὐθυβόλως σάχχον μὲν τὸ 

σῶμα αἰνιξάμενος, αἶμα δὲ ζωὴν τὴν ἔναιμον. ἐπειδὴ γὰρ ψυχὴ διχῶς δῦ 

λέγεται, ἧ τα ὅλη χαὶ τὸ γεμονιχὸν αὐτῆς μέρος, ὃ χυρίως εἰπεῖν 

ψυχὴ ψυχῆς ἐστι, χαϑάπερ ὀφθαλιὸς ὅ τε χύχλος σύμπας χαὶ τὸ 

χυριώτατον μέρος τὸ ᾧ βλέπομεν, ἔδοξε τῷ νομοϑέτῃ διττὴν χαὶ τὴν 

51 Μ. οὐσίαν εἶναι ψυχῆς, αἶμα μὲν τῆς ὅλης, τοῦ | δ᾽ ἡγεμονιχωτάτου πνεῦμα 

2 Ῥαχιὴλ ςοαα. (Ῥὰρ 3) σπειρα Ρὰρ ἀρ ΟΑΒ, αρα Ραρ: ἀλλ᾽ ΟΠΗΡ 
ἢ, ἃ χυοφορῇ καὶ] τα8. 1 Π||. Ο ὃ. 4 σπειρουμενα Ῥὰρ 4 οἷς) ἧς Η 
ἐχλ) ἐμ Ρὰρ χαταφιλήματος Η3 4. ὃ ἀλλ᾽ --- φιλίας οα. ΗἸΡ 4 οὐχ ἡ) 
οὐχὶ ἃ διὰ] ἐχ ΗΣ 8 φιλιᾶας ΡΑρ: φιλήματος ΟΑΒΟῊ3 αἀποδοχης [ἂρ 
Ρυβὶ αἴσϑησιν δαά. διαδοχης ΡΔρ Ὁ υἱὸς} εἷς ( ἐστιν ΡΔᾺρ ἰ τιϑήνην 
Ρὰρ ΟΡ: τιϑηνὸν οοἴοτὶ τοῦ] χαι τοῦ Ρὰρ 8 διαπλησϑεῖσαν ΑἸΡΙΙ! 
ἐχείνης ΟΑΒΡ: ἐχείνην Ρὰρ 6Η 8. 9 ὠνομασε εχαλεσεν ὕΔρ 9 τὸ εἱ τῆς 
δαῦ. Ραρ: οὔ. οοἀά. ζωὴ ΠΡ: ζωηι Ρὰᾶρ, ζωὴν ἑοἰοτὶ 10 αἱ. τῶν] τὸν Ο, 
866]. δίαῃρ. 11 τὸν 6113: τῆς ΡΗ!, τὸν τῆς ΑΒ, οἴη. ΡΔρ ψυχῆς οἴῃ. Ρὰρ 
τεϑνηχετῶων (810) δηπου Ρᾶρ: δήπου τεϑνηχότων «0αα. 14 δαμασχος ἂρ: δαμασχὸν 

εοἀά. 14. 18 τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταληφϑὲν οὐ. ΟΑΒ δὲ μεταλημφϑεν ἐστιν Ρὰρ: 
δ᾽ ἐστὶ μεταληφϑὲν 6ΠΡ 15 συνετῶς δίαην. 17 χαὶ] τε χαὶ ἃ 6 (οτΓ. 

εἶπε ΡΠ' 18 ψυχὴ οὔ. ΠΡ ἐστιν ΔΝ 19 χυριώτερον 

μέρος ὦ Ὁ τὸ οὐ. Ν βλεπωμεν Ρὰρ ὄιττην Ρὰρ: διπλῆν ςοαἀὰ. Ν 

19. 20 εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν 11] 20 τῆς ψυχῆς ΗΡ» τὴς Ρὰρ: τὸ τῆς 
ξοαὰ. Ν δὲ σοἀα. ἡγεμονικοῦ τὸ σοηϊ. Μίδηρ. 

1 54ᾳ. Ογίὶφ. (πιπιεηὶ. ἵπ Οἴδη. ρ. 41 (αὐ εμπάδηι ἰοοιηι): χατὰ δὲ τὸν πνευματιχὸν νόμον 

Ψυχῆς ἀνοίγει μήτραν... 10---14.106 ἐπειδὴ ---τοῦ γένους ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 
ἴο]. 16ὅ:. 
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δ6 ϑεῖον. φησὶ γοῦν ἀντιχρυς᾽ ηψυχὴ πάσης σαρχὸς αἶμα ἐστιν (1,ογν. 17, 

11). εὖ γε τὸ προσνεῖμαι τῷ σαρχῶν ὄχλῳ τὴν αἵματος ἐπιρροήν, 

οἰχεῖον οἰχείῳ" τοῦ δὲ νοῦ τὴν οὐσίαν ἐξ οὐδενὸς ἤρτησε γενητοῦ, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ ϑεοῦ χαταπνευσϑεῖσαν εἰσήγαγεν: ,,ἐνεφύσησε“ γάρ φησιν ..ὃ ποιη- 

τὴς τῶν ὅλων εἰς τὸ ᾿ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, χαὶ ἐγένετο ὃ ὁ 

ἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (6οη. 2, 7). ἧ καὶ κατὰ τὴν εἰχόνα τοῦ 

δ7 ποιητοῦ λόγος ἔχει τυπωϑῆναι. (12.) ὥστε διττὸν εἴδος ἀνθρώπων, 

τὸ μὲν ϑείῳ πνεύματι λογισμῷ βιούντων, τὸ δὲ αἵματι χαὶ σαρχὸς 

ἡδονῇ ζώντων. τοῦτο τὸ εἶδός ἐστι πλάσμα γῆς, ἐχεῖνο δὲ ϑείας εἰχόνος 

δ8 ἐμφερὲς ἐχμαγεῖον. χρεῖος δ᾽ ἐστὶν οὐ μετρίως ὁ πεπλασμένος ἡμῶν 10 

χοῦς χαὶ ἀναδεδευμένος αἵματι βοηϑείας τῆς ἐχ ϑεοῦ" διὸ λέγεται 

οο»οὗτος Δαυασχὸς Ἐλιέζερ“ --- ἑρμηνευϑεὶς δέ ἐστιν Ἐλιέζερ ϑεός μου 

βοηϑός --- , ἐπειδὴ ὃ ἔναιμος ὄγχος ἐξ ἑαυτοῦ διαλυτὸς ὧν χαὶ νεχρὸς 

συνέστηχε χαὶ ζωπυρεῖται προνοίᾳ ϑεοῦ τοῦ τὴν χεῖρα ὑπερέχοντος χαὶ 

ὑπερασπίζοντος, μηδεμίαν ημέραν ἱδρυϑῆναι παγίως δυνηϑέντος ἐξ ἑαυτοῦ 16 

ὅ9 τοῦ γένους ἡμῶν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ Μωυσέως ὃ δεύτερος τῶν υἱῶν 

δὁμωνυμεῖ τούτῳ; “τὸ γὰρ ὄνομα“ φησί , τοῦ δευτέρου Ἐλιέζερ“, καὶ 

1 γοῦν] γὰρ α ψυχηι Ρὰρ 2 εὖ γε οὔ. Ὦ, γε οπ1. ῬΔρ προσνέ- 
μον Ὁ τῶ τῶν 1) (τῶ ϑβϑυρτγᾶ 86γ. ὮΜ) σαρχῶν Ρὰρ Ὦ: σαρχὸς ὁο64. Ν 

ὄγκῳ οοηὶ. Μδῃρ. τοῦ αἵματος ΟΑΒ ὃ οἰκείαν Η3 οἰχείω Ραρ (3, δαὰ. 

τᾷ. Η“, ὉΝ: οἰχεῖον ΤΡ, οὰ. ΟΑΒ ἐξ] ἐξῆς 55. . ηρτησεν Ρὰρ γενητοῦ 
ΗΡΌῸΜ: γεννητοῦ Ρὰρ ΔΟΒΝ, γε ϑνητοῦ αἃ ὃ. 4 ἀλλ᾽ ὑπὸ Ρὰρ Ὁ: ἀπὸ εοἀά. Ν 
4 ϑεοῦ Ρὰρ Ὁ: ϑεοῦ δ᾽ ἄνωθϑεν οοαὰ. Ν 4. ὃ ὁ--- ὅλων οαι. Ο 6 ψυχὴν] 

πνοὴν Ἡ, σάρχα ὮΡ ζῶσαν] ζωης Ρδρ ἢ ΗΖ: ἣ ὈΜ, εἰ Ραρ ΟΡ(ΒΌΝΌΡ, 
ἣν ΟΑΒ χαὶ οῃῃ. Ὦ 7 λόγος] ϑεοῦ λόγος Π)Ρ ροβῇ τυπωϑῆναι 
δα. τὸν ἄνϑρωπον 0, ἰοτί. τοείθ ὥστε οὐ. ἢ εἶδος ΡΔρ [0.: εἶναι γένος 
οοἰὰ. Ν ὁ ἄνϑρωπος ὉΜ 8 τὸ] τωι αῃ, τῶ ὈΜ Ροϑβϑί πνεύματι 86. 

χαὶ ΔΒ βιον, ἴθ γὰβ. ὮΜ τὸ] τωι ὕὰρ, τῷ Ο. τοῦτο ὮᾧὃΡ̓ 

9. ζῶν, ἰὰπῷ τὰ9. ὮΜ ἐστιν πλάσμα Ρὰρ Ὁ: πλάσμα ἐστὶ οςοαἀ. Ν δὲ οι. 

ΡΝ ᾿ς εἰκόνος οῃ. ὈᾺ 10 δέ εοαἀι. ἢ) οὐ μετρίως οι. Ὁ 
μετρίας ΑΒ ὑποπεπλασμένος ΟΑΒ 12 ϑεέεος ὕὰρ: ὁ ϑεός ςοὐα. Ν 
18 ροϑῖ βοηϑός δή. μου ὁ ΟΑΗΡΝ: οι. οοΐοτγὶ οἱ ΡδΡ διαλυτὸς Ρὰρ 

ΠΡΝ: εὐδιάλυτος οοἰοτὶ ἡ 14 χεῖρα ὑπερέχοντος ΠΗἸ(ΡΙΝ: χεῖρα ὑπέχοντος Η3 (ΡΔρ ), 

χάριν οἱ παρέχοντος ΟΛΒΡΣ 15. ἱδρυνϑῆναι ΟΑ Β(.3, δυνηϑῆναι Ν 15. 10 τοῦ γέ- 

γνοὺς ἡμῶν ἐξ ἑαυτοῦ Ν 16 τοῦ οτη. Ρὰρ τὸ γένος ἢ 11 φησιν ΡΔΡ 

---..--...-.-.-. -- .-Ῥ...------ὄὄ-ς-....-...-. 

1--11 Π0ὃΡ [0]. 816 τίς ὁ ϑείων ἐστὶ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς ΠΗ 
[0]. 282. τοῦ αὐτοῦ τίς ὁ χληρονόμος χαὶ εἰς τὰ ἴσα τῆς τομῆς τῆς ἐναντία τομῆς: φησὶν 

ὧὁ νομοϑέτης ἀἄντιχρυς: Ψυχὴ πάσης (8 ΠΡ, ψυχὴ ἀἄντιχρυς πάσης ΓΜ οοἰθγὶ5 ΟΠ1.) --- 

βοηϑείας (τούτου «4 ΠΡ). 
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τὴν αἰτίαν ἐπιφέρει: ,,δὃδ γὰρ ϑεὸς τοῦ πατρός μοῦ βοηϑός μου. χαὶ 

ἐξείλατό με ἐχ χειρὸς Φαραώ“ (ἔχοά. 18,4). τοῖς δ᾽ ἔτι τῆς ἐναίμου 60 

χαὶ αἰσθητῆς ζωῆς ἑταίροις ἐπιτίθεται ὁ σχεδάσαι τὰς ϑεοσεβείας δεινὸς 

τρόπος, ὄνομα Φαραώ, οὗ τὴν παρανομίας χαὶ ὠμότητος μεστὴν δυνα- 

5 στείαν ἀμήχανον ἐχφυγεῖν ἄνευ τοῦ γεννηϑῆναι τὸν Ἐλιέζερ ἐν ψυχῇ 

χαὶ ἐπελπίσαι τὴν παρὰ τοῦ μόνου σωτῆρος ϑεοῦ βοήϑειαν. παγχάλως 6] 

δὲ τὸν Δαμασχὸν οὐχ ἀπὸ πατρός, ἀλλ' ἀπὸ μητρὸς τῆς Μασὲχ διασυνέ- 

στησεν, ἵνα διδάξῃ ὅτι ἢ ἔναιμος ψυχή, καϑ᾽ ἣν ζῇ καὶ τὰ ἄλογα, τοῦ 

πρὸς γυναιχῶν μητρῴου γένους οἰκεῖόν ἐστιν, ἄρρενος γενεᾶς ἀμέτοχον. 

10 ἀλλ οὐχ ἥ ἀρετὴ Σάρρα" μόνου γὰρ τοῦ πρὸς ἀνδρῶν μεταποιεῖται, ἐχ 68 

πατρὸς τοῦ πάντων ϑεοῦ μόνου γεννηθϑεῖσα ἢ ἀμήτωρ ἀρχή ,,ἀλη; 

ϑῶς“ γάρ φησιν ,ἀδελφή μού ἐστιν ἐχ πατρός, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ μητρός“ 

(άϑη. 20, 12). 

((8.) ΔΑ μὲν οὖν ἣν ἀναγχαῖον προαχοῦσαι, διεπτύξαμεν- χαὶ γὰρ 68 
15 εἶχεν ἀσάφειαν ἣ πρότασις αἰνιγματώδη. τί δὲ ὃ φιλομαϑὴς. ζητεῖ, 

89 Μ. διβρμηνευτέον ἀχριβέστερον. μήποτ᾽ οὖν ἐστι τοιοῦτον, εἰ δύναταί |; τις 

ἐφιέμενος τῆς ἐναίμου ζωῆς χαὶ μεταποιούμενος ἔτι τῶν χατ᾽ αἴσθησιν 

γενέσϑαι τῶν ἀσωμάτων καὶ ϑείων πραγμάτων χληρονόμος. τούτων θ4 

μόνος ἀξιοῦται ὁ χαταπνευσϑεὶς ἄνωϑεν, οὐρανίου τε καὶ ϑείας μοίρας 

40 ἐπιλαχών, ὃ χαϑαρώτατος νοῦς, ἀλογῶν οὐ μόνον σώματος ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ ἑτέρου ψυχῆς τμήματος, ὅπερ ἄλογον ὑπάρχον αἵματι πέφυρται, 

ϑυμοὺς ζέοντας χαὶ πεπυρωμένας ἐπιϑυμίας ἀναφλέγον. πυνϑανεται ὃ 

Ἰοῦν τὸν τρόπον τοῦτον᾽ ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐχ ἔδωχας σπέρμα τὸ νοητὸν 

ἐχεῖνο, τὸ αὐτοδίδακτον, τὸ ϑεοειδές, ἀρά γε ,,2 οἰχογενής μου χληρόνο- 

25 μήσει με΄ (θη. 10, 8), ὃ τῆς ἐναίμου ζωῆς ἔγγονος; τότε χαὶ ἐπισπεύσας 66 

1 τοῦ πατρος μου ΡᾶΔρ: ο{). εοὐὰ, 2 εξειλατο ῬᾶΔρ: ἐξελέξατο Ο, ἐξείλετο οσοἰοτὶ 

δὲ «06. 8 ἑτέροις ΟΟἸΗῚΡ σχεδασαι τας ϑεοσεβειας ΡΔρ: τὰς ϑεοσεβείας 
σχεδάσαι ΟΗΡ, τὰς (τὰ Ο) ϑεοσημείας σχεδάσαι (σχεδάσαι Ὁ) ΟΑ}δ, τωρ. " τοὺς 

ϑεοσεβεῖς οοπΐ. Νηρ. 4 τὴν] τῆς ΟΡῊ! παρανομίαν ὉΒ ὅ ἐχφυγεῖν) 
εὑρεῖν ΟΡΗ͂Ι Θ ϑεου ΡΔρ: οι. οὐάα. Ἴ. 8 διέστησεν (ὑ, συνέστησεν ΟΑΒ 
8 διδαξηι Ρδρ: δείξη οοαα. χαιϑὴν Ρὰρ τοῦ] τῶν Τυτη. 9 ἀμέτοχον Ρᾶρ: 
ἀμέτοχος Ἄοοαα. 10 μεταποιειται Ρᾶρ: μεταπεποίηται οὐαὶ]. 11 μόνη ΑΒ γενη- 

ϑεῖσα (ὦ 14 ἣν ἀναγχαῖον Ρὰρ (ἰ: ἦν [,, ἀναγκαῖον ἦν οοἴοτὶ διαχοῦσαι ΟΛΒ 
15 πρόφασις ΟΑΒ αἰνιγματώδη οἴῃ. α 160 ἑρμηνευτέον Ὁ, διερευνητέον σοηϊοΐο 
μήποτε ΟΑΒ 19 μονος αξιουται ΡΔρ: ἀξιοῦται μόνος «οὐ. 2720 ἐπιτυχών ΟΑΒ 
ἀλλὰ ο!.1, 20.221] καὶ τοῦ ΟΗΡ: τοῦ ΟΑΒ (Ρὰρ τοῦ γο] χαὶ 7) 21 πεφυρται ΡΔΡ: 

πεφόραται (06. 22 ϑυμοῦ ζεόντος ΟΛ]}, ϑυμοῦ οἰίαιῃ ΕΠ! 2 τοῦτον ὕΔρ: Οἵ. 
ςοὐά.. βυρρ!. Ταγη. δηία τὸν 20, 24 τὸ νοητῶν ἐχειῖνο τὸ αὐτοδιδαχτον Δρ: τὸ αὐτο- 

δίδαχτον, τὸ νοητὸν ἐχεῖνο «οὐ Δ. 214 τὸ ϑεί(οει)δες καρ: οὔΠ. «οὐ. 2Σ25 ἔχγονος ΟΡΗ! 
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ὃ ϑεὸς ἔφϑασε τὸν λαλοῦντα, τῆς βῥήσεως προαποστείλας ὡς ἔπος εἰπεῖν 

διδασχαλίαν. εὐθὺς“ γάρ φησι ,ῳρφἤωωνὴ ϑεοὺ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν 

τῷ λέγειν: οὐ χληρονομήσει σε οὗτος“ (θη. 15, 4), τῶν εἰς τὴν δι’ 

αἰσϑήσεως δεῖξιν ἐρχομένων οὐδὲ εἷς’ ἀσώματοι γὰρ φύσεις νοητῶν 

01 πραγμάτων εἰσὶ χληρονόμοι. παρατετήρηται δὲ ἄχρως τὸ μὴ οεἶπενς ἢ ὅ 

»ἐλάλησενς φάναι, ἀλλὰ τὸ ,φωνὴ ϑεοῦ ἐγένετο πρὸς αὐτὸν“ ὥσπερ 

εὐτόνως ἐμβοήσαντος χαὶ ἀρρήχτως ἐνηχήσαντος, ἵν’ εἰς πᾶσαν τὴν 

ψυχὴν διαδηϑεῖσα ἢ φωνὴ μηδὲν ἔρημον ἐάσῃ χαὶ χενὸν ὑφηγήσεως 

ὀρϑῆς μέρος, ἀλλὰ πάντα διὰ πάντων ὑγιαινούσης μαϑήσεως ἀναπλησϑῇ. 

08 (14.) τίς οὖν γενήσεται χληρονόμος; οὐχ ὃ μένων ἐν τῇ τοῦ σώματος ιτὸ 

εἰρχτῇ λογισμὸς χαϑ᾽ ἐχούσιον γνώμην, ἀλλ᾽ ὁ λυϑεὶς τῶν δεσμῶν χαὶ 

ἐλευϑερωϑεὶς χαὶ ἔξω τειχῶν προεληλυϑὼς χαὶ χαταλελοιπώς, εἰ οἷόν 

τε τοῦτο εἰπεῖν, αὐτὸς ἑαυτόν. ,,ὃς γὰρ ἐξελεύσεται ἐχ σοῦ“ φησίν, 

69 ,οὗτος χληρονομήσει σε ((θη. 19, 4)“. πόϑος οὖν εἴ τις εἰσέρχεταί σε, 

Ψυχή, τῶν ϑείων ἀγαθῶν χληρονομῆσαι, μὴ μόνον . γῆν,“ τὸ σῶμα, 1 

χαὶ ,συγγένειαν“, (τὴν) αἴσϑησιν, χαὶ ,οἶχον πατρός (θη. 13, 1), τὸν 

λόγον, χαταλίπῃς, ἀλλὰ χαὶ σαυτὴν ἀπόδραϑι χαὶ ἔχστηϑι σεαυτῆς. 

ὥσπερ οἱ χατεχόμενοι χαὶ χορυβαντιῶντες βαχχευϑεῖσα χαὶ ϑεοφορηϑεῖσα 

70 κατά τινα προφητικὸν ἐπιϑειασμόν: ἐνθουσιώσης γὰρ χαὶ οὐχέτ᾽ οὔσης 

ἐν ἑαυτῇ διανοίας, ἀλλ᾽ ἔρωτι οὐρανίῳ σεσοβημένης χαἀχμεμηνυίας χαὶ 20 

ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἠγμένης καὶ ἄνω πρὸς αὐτὸ εἰλχυσμένης, προΐ- 

ούσης ἀληϑείας καὶ τὰν ποσὶν ἀναστελλούσης, ἵνα χατὰ λεωφόρου βαΐίνοι 

1 εφϑασεν Ῥὰρ ἀποστείλας ΟΛΒ 2 τὴν διὸ. ΟΑΒΗ͂Ρ φησιν 
Ρὰρ ὃ τῷ] τὸ ΡΠ 4 φύσεις] φύσεις εἰς ἃ φύσεις εἰς τὰ (τὰ οι. 0) 

νοητὰ πράγματα ΟΑΒ ἢ εἰπεῖν Ρὰρ Ὁ ελαλησεν Ρᾶρ: ἐλάλησεν ἄχρως οοαά,, 

ἐλάλησεν αὐτῷ Μίαηρ. ϑεοῦ οὔ. ΡΔΡ ἢ ἐμβοήσαντος χαὶ 86Γρ51: εμβοησαντος 
Ραμ, καὶ ςοαά. 1--- ὃ ἐμβοήσαντος --- μαϑήσεως οἴη. Ϊ, Ἵ ἀρρήτως ΛΔΟΒ 
8 εασηι ἐρῆμον Ρᾶρ 10 του Ρᾶρ: οἵ. οοαὰ. 12 χαταλελοιπὼς ἢϊς δαθοί 

Ραρ: Ροβί ἑαυτὸν ἴῃ. 19 ἰγτδῆβροβ. σοαά. 12 φησίν ροϑὶ γὰρ ἰγδῆ8ροϑ. οοαα. 

14 σε] σοι ΟΑΒ 10 τὴν δαάϊαὶ 11 σεαυτὴν Β 18 ὥσπερ Ρὰρ 
Ὁ: χαϑώσπερ ΑΒΟΗ, χαϑάπερ Ρ χατεχομενοι χαὶ χορυβανϑιωντες (810) Ῥδρ: 

χορυβαντιῶντες καὶ χατεχόμενοι (064. 19 προφορητιχὸν 1, χαὶ δΔηΐθ ἐν- 

ϑουσιώσης διὰ. ΑΒ οὐχέτι οσοαα. 20 οὐρανίῳ] αἰωνίω ΟΑΒ χαὶ 
ἐχμεμηννίας οο0αα. 20. 21 χαὶ υπὸ τοῦ οντὸς οντης (510) ἡγμενης ΡΔΡ: οη). οσοἀά. 

2] αὐτὸ Βογῖρβὶ: αὐτω Ρὰρ, αὐτὸν ΠΡ, αὐτὴν ΟΛΒ εἱλημένης α 
22 ἀλήϑειαν Α 

4. ὃ ἀπτώματοι-- χληρονόμοι Ν [0]. 102». 
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τῆς ὁδοῦ, χλῇῆρος οὗτος. πῶς οὖν μετανίσταση τῶν προτέρων ἐχείνων, Τ΄ 

λέγε ϑαρροῦσα ἡωῖν, ὦ διάνοια, ἣ τοῖς ἀχούειν τὰ νοητὰ δεδιδαγμένοις 

ἐνηχεῖς, ἀεὶ φάσχουσα ὅτι μετῳχισάμην τοῦ σώματος, ἡνίκα τῆς σαρχὸς 

ἠλόγουν ἤδη, χαὶ τῆς αἰσϑήσεως, ὁπότε τὰ αἰσϑητὰ πάντα ὡς μὴ πρὸς 

35 Ν. ἀλήϑειαν ὄντα ἐφαντασιώϑην χαταγνοῦσα μὲν αὐτῆς τῶν | χριτηρίων ὡς 

6 νενοϑευμένων χαὶ δεδεχασμένων χαὶ ψευδοῦς ὑποπεπλησμένων δόξης, 
χαταγνοῦσα δὲ χαὶ τῶν χρινομένων, ὡς δελεάσαι χαὶ ἀπατῆσαι χαὶ ἐχ 

μέσης τῆς φύσεως ἁρπάσαι τὴν ἀλήϑειαν εὐτρεπισμένων: μετανέστην 

χαὶ τοῦ λόγου, ἡνίχα πολλὴν ἀλογίαν αὐτοῦ χατέγνων χαΐίτοι μετεωρίζοντος 

10 χαὶ φυσῶντος ἑαυτόν. ἐτόλμα γὰρ τόλμημα οὗ μιχρόν, διὰ σχιῶν μοι σώματα, 12 

διὰ ῥημάτων πράγματα, ἅπερ ἀμήχανον ἦν, δειχνύναι" χαίτοι σφαλλόμενος 

περιελάλει χαὶ περιέρρει χοινότητι τῶν ὀνομάτων τὰς ἰδιότητας τῶν ὗὑπο- 

χειμένων ἀδυνατῶν ἐμφαάσει τρανῇ παραστῆσαι. παθοῦσα ὃ᾽ ὡς ἄφρων 78 

χαὶ νήπιος παῖς ἔμαθον, ὡς ἄμεινον ἦν ἄρα πάντων μὲν τούτων ὑπεξελ- 

1(Ὧ6 ϑεῖν, ἑχάστου δὲ τὰς δυνάμεις ἀναϑεῖναι ϑεῷ τῷ χαὶ τὸ σῶμα σωμα- 

τοῦντι χαὶ πηγνύντι χαὶ τὴν αἴσϑησιν αἰσϑαάνεσϑαι παρασχευάζοντι χαὶ 

τῷ λόγῳ τὸ λέγειν ὀρέγοντι. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὄνπερ τῶν ἄλλων Τ4 

ὑπεξελήλυϑας, ὑπέξελϑε χαὶ μετανάστηϑι σεαυτῆς. τί ὃὲ τοῦτό ἐστιν: 

μὴ ταμιεύσῃ τὸ νοεῖν χαὶ διανηεῖσθαι χαὶ χαταλαμβάνειν σεαυτῇ, 

20 φέρουσα δὲ χαὶ ταῦτα ἀνάϑες τῷ τοῦ νοεῖν ἀχριβῶς χαὶ χαταλαμβᾶνειν 

ἀνεξαπατήτως αἰτίῳ. 

1 χληρος ουὐτὸς ΡΔρΡ: χληρονόμος οὗτος (οὕτω Ρ2) ΠΡ, τὸ γενέσϑαι τῶν ϑείων χληρονό- 
μὸν οὕτω ΟΑΒ, τὸ γενέσθαι τῶν ϑείων δι. τηρ. ἢ" μετανιστασαι 0. 

2 τὰ νοητα δεδιδαγμενοις Ρᾶρ: δεδιδαγμένοις τὰ νοητὰ (066. ὅ ἐνηχοῦσα ΟΑΒ 
φάσκχεις ΟΑΒ μετωχισάμην Ῥὰρ α: μετωχησάμην οσοἰοτὶ σαρχιχῆς () 
4 ηδὴηι Ρᾶρ: δὴ οοὐά. ποτε τ΄ αἰσϑητα ΡΔρ μὴ 5ογῖρϑι: τὰ Ρδρ οοἑὰά., 
μἢ τὰ Μϑδῃγ. Ὁ. ἐφαντασιώϑη ΟΕ], χαταγνοὺς Β αὐτῆς τῶν 
Ραρ (ἫΡ: αὐτῶν ΟΑΒ δὃ- 1 χριτηρίων --- χρινομένων οἵη. ΟΔΛΒ 
( υποπεπλησμενων Ρᾶρ: ὑπὸ πυβελησμένων (ἰ, ὑποπεπληρωμένων δοίοτί ὃ μέσης] 
μέρους , 8 εὐτρεπισμενον [ὯΡ μετανέστη (᾿, μοϑὲ μετανέστην δἰ, ἀρ- 

πάσασα τὴν ἀλήϑειαν ΟΑΒ 10 ἑαυτόν] αὐτου ὰρ 11 ὅπερ σομϊεῖο 

11. 12 χαιτοι σφαλλομενος περι(ελαλεὶ χ)αι περίερρι ΡΔρ: τοιγαροῦν περιέρρει τοῖς σφαλλο» 
μένοις χαὶ περιελάλει ΠΗ, τοιγαροῦν περιήει τοὺς σφαλλομένους χαὶ περιελάλει ΔΒ 

12 χοινότητας ΟΛΒ, χοινότητα ἢ, χοινὸ ̓  Ρ 12. 18 τὰς ὑποχειμένας τῶν ἰδιοτήτων 
ΟΑΒ 1ὃ τρᾶνει ὰρ 14 ἐμαϑον Ρὰρ: ἔγνων οοὐὰ. τούτων 

οὔ. Ρδγ 15 τὸ Ρᾶρ: οὐ). οὐυαὰ. σῶμα οω. ΔΒ 11 τῷ οθ. ὦ ὁ 

τὸ] τῶ αΗ  (Ρὴ 18 ἐξελήλυϑας (ἃ υπεξελϑε ΡΔρ: ὑπέχστηϑι οοαα. 

σεαυτῆς Ρὰρ α: καὶ σεαυτῆς Π΄, ἀφ᾽ ἑαυτῆς ΟΛΠ, ἀπ᾿ αὐτῆς Ρ(1} ἐστι τοῦτο 
οοαα. 20 αναϑες Ρᾶμ: ἀνάϑου οοὐὰ. τω του Ρδρ: τὸ (ὑ, τῶ οδϊοτὶ 

ῬὨΙοΩθ ορεγα νοὶ. 1]. ") 
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Ὁ (16). Τὴν δὲ ἀνάϑεσιν δέξεται τῶν πανιέρων τεμενῶν τὸ ἁγιώτερον " 

δύο γὰρ ἔοιχε συστῆναι, τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ᾽ αἰσθητόν. αἰσθητῶν μὲν 

οὖν φύσεων ὃ κόσμος οὗτος, ἀοράτων δ᾽ ὡς ἀληϑῶς ὃ νοητὸς τὸ 
τό πανϑειόν ἐστιν. ὅτι δ' ὁ ὑπεξελϑθὼν ἐξ ἡμῶν νοητῶν χαὶ γλιχόμενος 

ὁπαδὸς εἶναι ϑεοῦ τοῦ φύσεως ἀοιδίμου πλούτου χληρονόμος ἐστί, 

μαρτυρεῖ λέγων: οἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω χαὶ εἶπεν: ἀναβλεῴον εἰς τὸν 

οὐρανόν“ (6 θη. 18, 5), ἐπειδήπερ οὗτος ὁ τῶν ϑείων ϑησαυρὸς ἀγαθῶν 

- οἀνοίξαι γάρ σοι φησί οχύριος τὸν ϑησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαϑόν, 

τὸν οὐρανόν“, (Ὠοαΐ. 28, 12), ἐξ οὗ δὴ τὰς τελεωτάτας εὐφροσύνας ὃ 

χορηγὸς ἀδιαστάτως ὕει ---- ἀνάβλεψον“ δὲ εἰς ἔλεγχον τοῦ τυφλοῦ τῶν 1 

11 ἀγελαίων ἀνθρώπων γένους, ὃ βλέπειν δοχοῦν πεπήρωται. πῶς γὰρ οὐ 

πεπήρωται, ὅτε χαχὰ μὲν ἀντ᾽ ἀγαϑῶν, αἰσχρὰ ἀντὶ χαλῶν, ἀδιχα ἀντὶ διχαίων 

χαὶ πάϑη μὲν ἀντ᾽ εὐπαϑειῶν, ϑνητὰ δὲ ἀντ᾽ ἀϑανάτων ἤρηται χαὶ νου- 

ϑετητὰς μὲν χαὶ σωφρονιστάς, ἔτι δὲ ἔλεγχον καὶ παιδείαν ἀποδιὸρασχει, 

χόλαχας δὲ χαὶ τοὺς πρὸς ἡδονὴν λόγους ἀργίας χαὶ ἀμαϑίας καὶ ϑρύψεως 1 

8 δημιουργοὺς ἀποδέχεται; μόνος οὖν βλέπει ὁ ἀστεῖος, οὗ χάριν χαὶ τοὺς 

προφήτας ὠνόμασαν οἱ παλαιοὶ ὁρῶντας (1 Βορ.. 9, 9) ὃ δὲ ἔξω 

προεληλυϑὼς οὐ μόνον ὁρῶν, ἀλλὰ καὶ ϑεὸν ὁρῶν προησερρήϑη. ᾿Ισραήλ 
[ὅς ἐστι ϑεὸν ὀρῶν]. οἱ δέ, χὰἂν ποτε [ τοὺς ὀφθαλμοὺς διοίξωσι, πρὸς Ρ. 

γῆν ἀπονενεύχασι τὰ γήινα μετιόντες χαὶ τοῖς ἐν. “Αἰδῃ συντρεφόμενηι. ἃ 

1 δεξεται Ρᾶρ: δέχεται οοαά. αγιωτερον Ρᾶρ: ἁγνότερον ο0α 4. 2 νοη 
τῶν οἱ αἰσϑητῶν ΟΑΒ αἰσϑήσεων μὲν Η(Ρ") 8 κόσμος ---ὁ οα). ἃ 
δὲ οοαα. ὃ. 4 τὸ πανϑειὴον Ρᾶρ: τὸ πᾶν ϑεῖον ΟΡΙΗ!, οὗ τὸ πᾶν ϑεῖον ΟΑΒΡΞ 

τὸ πανδοχεῖον Η3 4 δὲ οοἀά. ὃ Ρὰρ Η5 οἱ. οσοίοτγὶ ἐξελϑων Ῥὰρ 

ἔξω γηίνων (χαὶ ἐφιέμενος) νοητῶν ὁοοηΐ. (Ὁδη νοήτων Ρᾶρ: οπι.. σο6α. 

ὃ τοῦ] τῆς ΟΑΒΡΗ͂! ἐστιν ΡΔρ 6 ὁ λέγων "2 (Ραρῦ) δὲ ῬΔΡ 
οἴὰ. σοἀά. 8 γαρ Ρᾶρ: οπ. (06. φησιν ΡΔΡ τὸν (αγαϑον) Ῥδρ 

τῶν ἀγαϑῶν εοαὐά. 9 τελεωτάτους (ὦ 10 δε Ράρ: οιῃ. 60αἀ., δὴ εοοηϊςϊο 
11 οὐ οπ!. ΡΗΪ 12 ὅτε βοτγίρϑὶ: ὅταν Ρὰρ οἱ σοι. ἀντὶ σοαά. 

(αισχρα αντι) χαλων Ραρ: ὁρᾶ ΟΑΒΡ3, οὐ. ΘΗΡῚ αδίιχα αντι διχαιωὴν Ραῃ: ἀντ 

δὲ διχαίων ἀδίχημα ΡΗ!, ἀντὶ δὲ διχαίων ἄδιχα οοίοτί 18 εὐπαϑεῖν αὶ 

αντ᾿) ἀντὶ οοαὰ. ηίρηται ΡΑρ: οἴῃ. ςοἀα. 14 ἀποδιδράσχει ΑΒΡΗ! (ΡΔρ ἢ) 
ἀποδιδράσχη Ο6Η2 18 τοὺς οὐμ!. ΟΑ!} λόγους οὐ. Η ἀργίας --- ϑρύψεω. 
οι. ΟΑΒ 16 δημιουργοὺς ῬΔΡ: οπ|. σο044., 564 χαὶ τοὺς πρὸς λόγους (αι, καὶ τοὺ. 
πρὸς ἧδονὴν λόγους Η!}} ῃἷς τοροϊαπί ἀποδέχηται ΗΣ ὁ ἀστεῖος οὗ" 
μόνος βλέπει ΟΑΒ, μόνος οὖν ὁ ἀστεῖος βλέπει σοπίοῖο, χυοα ρμοίοϑί δδθιιΐ886 Ρδρ, ἱἐϊ 
4ὺ8 8οΪδο ᾿ἰταγαθ μὸν Ἰεσὶ ροβϑυηΐ 19 ὃς --- ὁρῶν 866] 18] ἐστιν “οαἀ.: οἷ 

Ῥδρ ϑεον ὁορων ὰρ: ὁρῶν ϑεόν σοι! οτὶ χαι (αν) Ρὰρ διοιξωσ 
80Γρ51: Ραρῦ, ᾿ αγαγυ τ πιθγιι8 σοηγθηϊῖ, διχνοίξωσι ΑΒ, αὐτῶν διανοηίξωσι Ὁ. διοίξειι 

Ο᾽, διοίξειαν ΗΡ 20 Ἅιδη οοαά. (Ράρ Ὁ): ὅλῃ Τυῖπ., ὕλαις οοπὶ. ἤδηρ 

συντρεχόμενοι ΟΑΒ 
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ὃ μὲν γὰρ ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς αἰϑέρα χαὶ τὰς οὐρανοῦ περιόδους, 79 

πεπαίδευται δὲ χαὶ εἰς τὸ μάννα ἀφορᾶν, τὸν ϑεῖον λόγον, τὴν οὐράνιον 

Ψυχῆς φιλοθεάμονος ἄφϑαρτον τροφήν, οἱ δὲ πρὸς τὰ χρόμμυα χαὶ τὰ 

σχόρδα, τὰ περιοδυνῶντα τὰς χύρας χαὶ χαχοῦντα χαὶ χαταμύειν ποιοῦντα, 

56 καὶ τὰς ἄλλας πράσων χαὶ νεχρῶν ἰχϑύων δυσοδμίας, οἰχείας Αἰγύπτου 

τροφάς. ἐμνήσθημεν“ γάρ φασι, τοὺς ἰχϑύας, οὗς ἠσθίομεν ἐν Αἰγύπτῳ 80 

δωρεᾶν, χαὶ σιχύας, πέπονας, πράσα, χρόμμυα, σχόρδα' νυνὶ δὲ ἢ Ψυχὴ 

ἡμῶν χατάξηρος, οὐδὲν πλὴν εἰς τὸ μάννα οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν“ (Ναμῃ,. 11, 

5.6) (40). συντείνει δὲ πρὸς ἠϑοποιίαν χαὶ τὸ ,ἐξήγαγεν αὐτὸν 8] 

10 ἔξω“, ὅ τινες εἰώϑασιν ὑπ᾽ ἀμουσίας ἤϑους Ἰελᾶν φάσχοντες: εἴσω γάρ 

τις ἐξάγεται, ἢ ἔμπαλιν εἰσέρχεται ἔξω; ναί, φαίην ἄν, ὦ καταγέλαστοι 

χαὶ λίαν εὐχερεῖς: ψυχῆς γὰρ τρόπους ἰχνηλατεῖν οὐχ ἐμάϑετε, ἀλλὰ 

σωμάτων τὰς ἐν τούτηις μεταβατικὰς χινήσεις μόνας ἐρευνᾶτε. διὸ καὶ 

παράδοξον ὑμῖν φαίνεται εἴ τις ἐξέρχεται εἴσω ἣ εἰσέρχεται ἔξω: τοῖς 

15 δὲ Μωυσέως γνωρίμοις ἡμῖν οὐδὲν τῶν τοιούτων ἀπῳδόν ἐστιν. ἢ οὐχ 83 

ἄν εἴποιτε, τὸν μὴ τέλειον ἀρχιβρέα, ὁπότε ἐν τοῖς αδύτοις τὰς πατρῴους 

ἁγιστείας ἐπιτελεῖ, ἔνδον εἶναί τε χαὶ ἔξω, ἔνδον μὲν τῷ φανερῷ σώματι, 

ἔξω δὲ ψυχῇ τῷ περιφοίτῳ χαὶ πεπλανημένῃ,. χαὶ ἔωμπαλίν τινα μηδὲ 

γένους ὄντα τοῦ ἱερωμένου ϑεοφιλῇ χαὶ φιλόϑεον ἔξω τῶν περιρραντηρίων 

50 ἑστῶτα ἐσωτάτω. διατρίβειν, ἀποδημίαν Ἡγούμενην ὅλον τὸν μετὰ σώματος 

βίον, ὁπότε δὲ δύναιτο τῇ ψυχῇ μόνῃ ζῆν, ἐν πατρίδι καταμένειν 

1 ἀνατείνει (ανατεινειν ΡΔρΡ) τὰς ὄψεις Ρὰρ 6: τὰς ὄψεις ἀνατείνει οοίοτὶ χαι τας 

οὐραίνου περιο)δους, πεπαιδευται (δε χαὶ εἰς) Ράρ βιιρρίονί (Υ. Ργοϊαβοαθη8): οπ). σοαά. 

2 τὸ μαννὰ ἀφοραν ΡΔΡ: ἀφορᾶν τὸ μάννα αΡ(Η!}), ἀφορῶν τὸ μάννα εοἰετγὶ τῶν ϑείων 

λόγων Ο τῆς ουρανι(ου) Ρᾶρ οὐρανίων οομὶ. δι. 3. φιλοϑεάμονος ψυχῆς 

ἔγδηβροϑβ. ςοαϊ. 4 σχορδα Ρδρ: σχόροδα ὁο(ὼ. περιοδυνῶντα 8οτίρδὶ (Ρδρ ): 

περιοδυνοῦντα Ο(, περιδινοῦντα ΑΒΗΡ χαχοῦντα Μηρ: χυχῶντα οο(ἰἀ. (᾿ὰρ ἵ) 

ἢ δυσωδίας Ο θ φασι Ρᾶρ: φησι ὁο046. ἐν Αἰγύπτῳ οὐ. ΔΒ Ἷ και 

Ρδρ: τοὺς σοἠὰ. σιχύους ΠΡ (Ρυρῶ κρόμμοα οτ. (ἱ σχορδα Δ: σχόροδα 

ΟΑΒΉ, σκόρωδα (ὦὐ, σχόραδα " 8 εἰς Ρὰρ ΟΛΒ: πρὸς (0Π} οἱ βᾶρ: ΟΙῃ. 

ςοὐα. ἡμῶν οη. Ρὰρ 10 εἰώϑασι ροβκῖ ἤϑους ἴγδη8ρο08. οο0α4. ὑπὸ 

Ἄοοαε. 11 εξαγεν "ὴὰρ εἰσάγεται ἑοηΐοϊο ΄ φαῖην ᾶρ: ἔφην (ΗΡ, 

φήσοι τις Ο, φήση τις ΑΙ [ὃ τὰς] τὰ (ὦ τούτοις) τόποις εσοηΐ. ἤδη. 

μόνος Ο ἐραυναται, ἴ,|80 σοττ. ἰπ ἐραύνευτε [᾿Δρ καὶ δρ: οἴῃ. οοσά. 

14 ἣ εἰσέρχεται ἔξω ἴῃ αἰρ. ΠΠ" εἱ ΡΞ 1ῦ Μωσέως εοὐά. τῶν τοιουτων 

Ρδρ: τούτων ςο06α. Ϊ0 μη Ρᾶρ: μὲν ἐο(ά. τοῖς οη. (ἱ πατρώους 

ΟΡΗ͂! (Ραρῦ): πατρώας ΟΑΒ, πατρίους ΗΣ 11 ἐπιτελεῖν 1} 18 περιφυτωι 

Ρὰρ᾽ 19 φιλοϑεον Ρᾶρ (}δηγ.): ϑεόφιλον οοαι.. τῶν οἱ". Ὰρ 

21 ὁπόϑεν ἃ δὲ οὐ. ΟΑΒ δ᾽ ἐδύνατο ΡΗ! τηῖ Ρὰρ: οἴῃ. οσοὐά. 

εν Ραρ: ὡς ἐν ΟΒΟΗΡ, καὶ ὡς ἐν Α 
.) Ὁ 



ΦΏ ῬΡΗΙΠΟΝΙΒ 

88 ὑπολαμβάνοντα: χαὶ γὰρ φλιᾶς μέν ἐστιν ἔξω πᾶς ἄφρων, χἀν συνημε- 

εύων μηδ᾽ ἀχαρὲς ἀπολείπηται, εἴσω δὲ πᾶς σοφός, χἂν μὴ μόνον χώ- ρεύων μηδ᾽ ἀχκαρὲς ἀπολείπηται, εἴσω δὲ πᾶς σοφός, μὴ μ χ 

ραις ἀλλὰ χαὶ μεγάλοις χλίμασι γῆς διῳχισμένος τυγχάνῃ" χατὰ δὲ 

Μωυσῆν οὕτως ὃ φίλος ἐγγύς ἐστιν, ὥστε ἀδιαφορεῖ ψυχῆς" λέγει γάρ᾽ 

84 .Σὃἃ φίλος, ὁ ἴσος τῇ ψυχῇ σου“ (οι. 18, 6). χαὶ ὁ ἱερεὺς μέντοι ὁ 
ν ν » 9 , . σ -» . “ ᾿ »ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται χατ᾽ αὐτὸν ὅταν εἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἀγίων, ἕως 

ἂν ἐξέλθῃ,“ (1,ον. 16.11), οὐ σωματιχῶς, ἀλλὰ ταῖς χατὰ ψυχὴν χινή- 

σεσιν. ὃ γὰρ νοῦς, ὅτε μὲν χαϑαρῶς λειτουργεῖ ϑεῷ, οὐχ ἔστιν ἀνϑρώ- 

πινος, ἀλλὰ ϑεῖος- ὅτε δὲ ἀνθρωπίνῳ τινί, τέτραπται χαταβὰς ἀπ᾽ οὐ- 
Ἃ "4 ’ -« ν -« 

χἂν ἔτι μένῃ τὸ σῶμα ἐν- μΡ.4 ρανοῦ, μᾶλλον ὃὲ πεσὼν ἐπὶ γῆν ἐξέρχεται, 

8δ δον αὐτῷ. ὀρϑότατα οὖν εἴρηται: ,ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω“ τῶν χατὰ τὸ 1 

σῶμα δεσμωτηρίων, τῶν χατὰ τὰς αἰσϑήσεις φωλεῶν, τῶν χατὰ τὸν ἀπα- 

τεῶνὰ λόγον σοφιστειῶν, ἐπὶ πᾶσιν αὐτὸν ἐξ ἑαυτοῦ χαὶ τοῦ δοχεῖν 

αὐτεξουσίῳ χαὶ αὐτοχράτορι γνώμῃ νοεῖν τε χαὶ χαταλαυβάνειν. 

80 (11.) Προαγαγὼν δὲ αὐτὸν ἔξω φησίν: οἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρα- 1Ὁ 

γὸν χαὶ ἀρίϑμησον τοὺς ἀστέρας, ἐὰν δυνηϑῇς ἐξαριϑμῆσαι αὐτούς. 

οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου“ (θη. 158, 8). παγχάλως εἶπεν «οὕτως 

ἔσται“, ἀλλ᾽ οὐ τοσοῦτον, τοῖς ἄστροις ἰσάριϑμον. οὐ γὰρ τὸ πλῇϑος 

αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ χαὶ μυρία ἄλλα τῶν εἰς εὐδαιμονίαν ὁλόχληρον χαὶ παν- 

87 τελῇ βούλεται παρεμφῆναι. οὕτως οὖν ἔσται, φησίν, ὡς ἔχει τὸ ὀρώ- Ὁ 

1 ὑπολαμβάνοντα 8εγῖρ8ὶ : ὑπολαμβάνειν Ρᾶρ ἋΗΡ, ὑπολαμβάνει ΟΑΒ φλιᾶς ΑΒ 

(Ηοοβ. 86] δὰ Ῥμγγηίοδαπι), Υ. ἱῳοῦοεῖς Ρ. 209): φιλίας Ρὰρ (Ὁ) οἱ σοίοτὶ 2 ἀπο- 

λίπηται ΟΗΡ δὲ ο. (ΟἫΡ ὃ διωχισάμενος Α, διωχησάμενος Β, διω- 

χισμοῖς τυγχάνῃ Τυτη.: τυγχάνοι Ρὰρ εὐ οοἀὰ. δὲ οπ). ΡΔΡ 

4 Μωσὴῆν οοἀά. ουτως ὁ φίλος Ρὰρ: ὃ φίλος οὕτως ΟΑΒΑ, ὁ φίλος οὗτος 
ΗΡ ἀδιχφορεῖν ΟΑΒ 6 ἔσται οοαἡ.: ἐστιν Ρὰρ ὅταν οὐ). Ὁ 
ἕως} ὡς ἢν Ἢ ἐξέλθοι ΔΒ σωματιχῶς Ρὰρ ΟΙΤΡ: σωματιχαῖς ΑΒ( 

8 οταν Ρὰρ χαϑαρος Ρὰρ 9. ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ ΟΠΡ ἀπ᾿] ἐξ ΟΑΒ 
10. 11 ἔνδον Ρὰρ 2: ἐνδεῖ σοίοτὶ 19 των χατας Ρὰρ [8 ροβί δοχεῖναια 

δαᾷ. δίχην (αὶ 14 χαι αυὐτοχρατορι γνωμηι ΔρΡ: γνώμη καὶ αὐτοχράτορι Ἑσο06α. 

15 προσαγαγὼν ΩΛΒ αὑτὸν οἴῃ. Ρὰᾶρ 16. 117 τοὺς --- αἰίδταΠη (ουτωὶς. 

9 ᾿ΠΙτογᾶ6 ονδηΐάδο, ἔτ, αἱ νἱ.. ὃ. Ἰἴποϑθ θχοϊἀθγαηΐ, ἰὰπὶ 4 ᾿ἰἀγᾶθ ονδηΐάδα ἰη ΡΔΡ 

16 αστηρας Ρὰρ ἐξαριϑμῆσαι οχ 1 ΧΧ Τ τη.: τοῦ ἀριϑμῆσαι οοαὰ. Ν 18 ρο5΄ π 

οὕτως ἔσται δά. τὸ σπέρμα σου ν 18 αριῆμον ὕὰρ 18. 19 το πληϑος αὐταξξξ 
Ρὰρ: αὐτὸ (αὖ Α) τὸ πλῆϑος οοαά,, αὐτὸ πλῆϑος Ν 19. μυρια αλλα "ὰρ: ἄλλα μυρίεεεε 

064. Ν ὁλόχληρα ΟΑΒ 20 παρεμφῆναι ΟΠΠΡῚΝ; παραπεμφϑῆναι ΟΛΒΡΞΞ 5 
παρεμφαίνειν Ρᾶὰρ () 0Υὶ 

0 541. ἄνθρωπος «ἃ 5βδεοογάοίοιη τοίοιἱ οἱ τηγϑίϊοα Ταϊοηθ οδήθιῃ ἰηϊογργοίδίυγ Οτβσ - 

οι}. ἴῃ [μον. 1Χ 1] μ. 244. 18--2ὃ1,1 προαγαγὼν --- σβέννυσθϑαι Ν᾽ 0]. 10ὃν. 
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μενον αἰϑέριον, οὕτως οὐράνιον, οὕτως αὐγῆς γέμον ἀσχίου χαὶ χαϑαρᾶς 

- οὐρανοῦ γὰρ ἀπελήλαται νὺξ. χαὶ αἰϑέρος τὸ σχότος ---,- ἀστεροει- 

δέστατον, εὖ διαχεχοσμημένον, τάξει χρώμενον ἀχλινεῖ τῇ χατὰ ταὐτὰ 

χαὶ ὡσαύτως ἐχούσῃ. βούλεται γὰρ ἀντίμιμον οὐρανοῦ, εἰ δὲ χρὴ καὶ 88 

6 προσυπερβαάλλοντα εἰπεῖν, οὐρανὸν ἐπίγειον ἀποφῆναι τὴν τοῦ σοφοῦ 

ψυχὴν ἔχουσαν (ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερο ἐν αἰϑέρι χαϑαρὰς φύσεις, τεταγ- 

μένας χινήσεις, χορείας ἐμμελεῖς, ϑείας περιόδους, ἀρετῶν ἀστεροειδε- 

στάτας χαὶ περιλαυπεστάτας αὐγάς. εἰ δ᾽ ἀμήχανον αἰσθητῶν ἀστέρων 

ἀριθμὸν εὑρεῖν, πῶς οὐχὶ μᾶλλον νοητῶν; ἐφ᾽ ὅσον γὰρ οἶμαι τὸ χρῖ- 89 

10 γὴν τοῦ χρίνοντος ἄμεινον ἣ χεῖρον --- νοῦς μὲν γὰρ ἄμεινον αἰσϑήσεως, 

διανοίας δὲ ἀμβλύτερον αἴσϑησις ---, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ τὰ χρινόμενα 

διενήνοχεν. ὥστε μυρίῳ πλήϑει τὰ νοητὰ τῶν αἰσϑητῶν ὑπερβάλλειν. 

τοῦ γὰρ ψυχῆς ὄμματος βραχυτάτη μοῖρα οἱ χατὰ τὸ σῶμα ὀφθαλμοί" 

τὸ μὲν γὰρ ἔοιχεν ἡλίῳ, λυχνούχοις δὲ οὗτοι μελετῶσιν ἐξάπτεσθαι τε 

18 χαὶ σβέννυσθϑαι. 

((8.) ᾿Αναγκαίως οὖν ἐπιλέγεται ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ“ 90 

(ἄθη. 158, 6) πρὸς ἔπαινον τοῦ πεπιστευχότος. χαΐτοι, τάχα ἄν τις 

εἴπο!, τοῦτ᾽ ἄξιον ἐπαίνου χρίνετε: τίς δὲ οὐχ ἂν τι λέγοντι χαὶ ὑπι- 

σχνουμένῳ ϑεῷ προσέχοι τὸν νοῦν, χἂν εἰ πάντων ἀδιχώτατος χαὶ ἀσε- 

0 βέστατος ὧν τυγχάνοι; πρὸς ὃν ἐροῦμεν: ὦ γενναῖε, μὴ ἀνεξετάστως ἣ 9] 

τὸν σοφὸν ἀφέλῃ τὰ πρέποντα ἐγχώμια ἣ τοῖς ἀναξίοις τὴν τελειοτάτην 

ἀρετῶν, πίστιν, μαρτυρήσῃς ἢ τὴν ἡμετέραν περὶ τούτων γνῶσιν αἰτιάσῃ. 

βαϑυτέραν γὰρ εἰ βουληϑείης ἔρευναν χαὶ μὴ σφόδρ᾽ ἐπιπόλαιον ποιή- 92 

σασϑαι, σαφῶς γνώσῃ, ὅτι μόνῳ ϑεῷ χωρὶς ἑτέρου προσπαραλήψεως 

8 οὐ βράδιον πιστεῦσαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ϑνητὸν ᾧ συνεζεύγμεϑα συγγένειαν" 

ὅπερ μᾶς χαὶ χρήμασι χαὶ δόξῃ χαὶ ἀρχῇ χαὶ φίλοις ὑγείᾳ τε χαὶ 

86 Ν. ῥώμῃ σώματος καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀναπείθει πεπιστευχέναι. τὸ ὃξ | ἐχ- 98 

ὦ αἰϑερος Ρὰρ (Δίδηρ.): ἀρετῆς σοι. Ν 2. ὃ αστεοοειδεστατον ὕὰρ: ἀστροειδέσταταν 
ζοαά. Ν 66 ἐν ἑαυτῇ χαϑάπερ 5165 Βυρρίον! 19 Π{ἰογὰ8 ῬΔΡ: οπὶ. εοἀὰ. Ν 

φύσεις Ν᾽ (δηρ.): φάσεις ΔᾺρ (7) εἴ οοἕα. Ἵ χρείας Α εὐμελεῖς ΟΛΒ 
ϑείους ΟΒ Ἴ. 8 ἀστεροειδεστάτας 50γ ρ81 (Ραρ}): ἀστροειδεστάτας οσοὐὰά. Νὶ 
8. χαὶ --- ἀμήχανον οἴῃ. Ν 9 εὑρεῖν] ἰδεῖν (ἱ 10 χρίνοντος Μαηρ.: χρινομένου 
Ρὰρ οἱ ςοἍα. Ν 12 ὑπερβάλλει ΟΔ ΙὉ τὸ σωμα ὰὰαὰρ Ν: σῶμα (Η3, σώ- 

ἔλατος εοἰογὶ 14 μέλλουσιν σομΐοΐϊο 11 «αίτοι] χαὶ Α 18 τοῦτο Α 

Χρίνεται ΟΡΗ! δ᾽Ρ τι ἀ6] Η3 19 προσέχειν ΔΒ 20 ὃν οπι. 
Ωρ ὦ γενναῖε μὴ ΡΔρ: μή, μή, ὦ γενναῖε οοἀά. 21 τελειότητα Ο, 
τελεωτάτην ΟΗΡ 22) μαρτυρήσεις ΒΌΗΡ γνῶσιν αἰτιάσῃ οη. ΟΔΒ 

2) ἐραυναν Ρὰρ σφόδρα οοαμὰ. ος 24 γνώσει Ρὰρ χορις ὰρ 

ὡξροσπαραλήλψεως Ρᾶρ, παραλήψεως ΒΒ, παραπλησίως Α 21 δ᾽ ΩΑΒ 



" ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

νίψασθαι τούτων ἔχαστον χαὶ ἀπιστῆσαι γενέσει τῇ πάντα ἐξ ἑαυτῆς ἀπί- 

στῳ, μόνῳ δὲ πιστεῦσαι ϑεῷ τῷ χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν μόνῳ πιστῷ 

μεγάλης χαὶ ὀλυμπίου ἔργον διανοίας ἐστί, οὐχέτι πρὸς οὐδενὸς δελεαζο- 

94 μένης τῶν παρ᾽ ἣυῖν. (19.) εὖ δὲ τὸ φάναι λογισϑῆναι τὴν πίστιν 

εἰς δικαιοσύνην αὐτῷ“ (θη. 18.6)" δίχαιον γὰρ οὐδὲν οὕτως, ὥς ἀχράτῳ ὅ 

96 χαὶ ἀμιγεῖ τῇ πρὸς ϑεὸν μόνον πίστει χεχρῆσϑαι. τὸ δὲ δίχαιον χαὶ 

ἀχόλουθϑον τοῦτο τῇ φύσει παράδοξον ἐνομίσϑη διὰ τὴν τῶν πολλῶν 

ἀπιστίαν ἡμῶν, οὗς ἐλέγχων ὁ ἱερὸς λόγος φησίν, ὅτι τὸ ἐπὶ μόνῳ τῷ 

ὄντι βεβαίως καὶ ἀχλινῶς ὁρμεῖν ϑαυμαστὸν μὲν παρ᾽ ἀνϑρώποις, οἷς 
ἀγαθῶν ἀδόλων χτῇσις οὐχ ἔστιν, οὐ ϑαυμαστὸν δὲ παρ᾽ ἀληϑείᾳ βρα- 10 

βευούσῃ, δικαιοσύνης δ᾽ αὐτὸ μόνον ἔργον. 

90 (20.) ,Εἶπε δὲ“ φησί ,πρὸς αὐτόν: ἐγὼ ὁ ϑεὸς ὁ ἐξαγαγών σε 

ἐχ χώρας Χαλδαίων, ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην χληρονομῇσαι“ 

(θη. 18, 1). τοῦτ᾽ οὐχ ὑπόσχεσιν μόνον, ἀλλὰ χαὶ παλαιᾶς ὑποσχέ- 

97 σεως βεβαίωσιν ἐμφαίνει. τὸ μὲν οὖν πάλαι δωρηϑὲν ἀγαϑὸν ἔξοδος ἦν 15 

ἀπὸ τῆς Χαλδαϊχῃς μετεωρολογίας, ἥτις ἀνεδίδασχεν οὐ ϑεοῦ ἔργον, 

ἀλλὰ ϑεὸν ὑπολαμβάνειν τὸν χόσμον εἶναι χαὶ τό τε εὖ χαὶ τὸ χεῖρον 

ἅπασι τοῖς οὖσι φοραῖς καὶ τεταγμέναις περιόδοις ἀστέρων ἀριϑμεῖσθϑαι 

χαὶ ἐνθένδε τὴν ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ γένεσιν ἠρτῆσθαι --- ταῦτα δ᾽ ἢ τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν ὁμαλὴ καὶ τεταγμένη χίνησις τοὺς εὐχερεστέρους ἀνέπεισε Ὁ 

τερατεύεσϑαι" καὶ γὰρ τὸ Χαλδαίων ὄνομα μεταληφϑὲν δυαλότητι παρω- 

2 μιστω Ρὰρ ὃ ὀλυμπίας ΟΑΒ ἐργὸν διανοιας ΡΔρ: διανοίας ἔργον 

οοαά. οὐχετι πρὸς οὐδενὸς ΡΔρ: πρὸς οὐδενὸς οὐχέτι εοαά. 4 δὲ] δαι Ρᾶρ 
ὃ αὐτῶν ΟΑΒ οὐδὲν οὕτως Ῥαρ 6: οὕτως οὐδὲν οοἰοτὶ Ἵ αχουλοῦον ῬΡὰρ 

τοῦτο οη. ΗΡΙῚ. ἐνομίσθη) ἔδοξε ΟΑΒ 9 δηίο οἷς δή. οἷς αἱ δούλων α 
10 παρα Ρὰρ 11 δὲ ΑΒ αὐτῶ ὁ 13 εἰπεν Ῥὰρ ος (εξηγαγε) σε 
Ρὰρ (Ὁ) 18 εχ χωρας Ῥάρ: ἀπὸ χώρας (Δ, ἐχ γῆς οοἰοτὶ 14 τοῦϑ᾽ Ῥὰρ Ρ..» 
τοῦτο ΟΔΒ οὐχ οπι., 864 οὐχὶ δηΐθ μόνον αθϑηΐ ΡΗῚ 10 ἀγαϑὸν] τῶ ᾿Αβραὰάμε.-- 
ἀγαϑὸν ὈΒ, τῶ “Αβραὰμ ὈΗ 11 τὸν χόσμον εἶναι ὑπολαμβάνειν ΑΒ, εἶναι τόν» 

χόσμον ὑπολαμβάνειν Ὁ, ὑπολαμβάνειν εἶναι τὸν χόσμον )5 (Ὁ) 18 (ἐν) ἅπασ 

Μδηρ. ὁχ 488. () απασιν ῬΔρ ουσιν Ῥὰρ περιόδοις ἀστέρων ΡαΓ. 
ΟΌΗ, περιόδοις ἄστρων ΠΕ: ἀστέρων περιόδοις οοἰοτὶ ἀριϑμεῖσϑαι) ἁρμόττεσϑαι οσοηὶ 
Μδηρ. 19 δ᾽ ἡ Ββοτῖρϑι: δὴ αΠΡΏ, δὲ Ραρ ΟΑΒ 20 χατΊ χατὰ τὸν Ρδρ 
ἡ δα. δῃίθ ὁμαλὴ ΑΟΒΠΗ3 ὁμαλὴ] μαλαχὴ ΟΑΒ τεταγμένη ῬὰΡ Ὀ6Η3: ἐκ...--- 

τεταμένη σοἰοτγὶ ἀνέπεισε Ρᾶρ Ὦ: ἔπεισε εοαὰ. 21 Χαλδαῖον ΡΌΚ 
μεταλημφϑεν Ῥὰρ ονοματητι ΡΔρ, ὁμαλότητα 1, 

ὃ --2,18 ὉΒ [οἱ]. 41- Φίωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ὨΗ͂ (0]. ᾿βὅδαπια 
Φίλωνος : τὸ μὲν πάλαι --- διαδοχῆς. 
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νυμεῖ ---, τὸ δὲ νέον ἀγαϑὸν χληρονομῆσαι σοφίαν τὴν ἄδεχτον μὲν 98 

αἰσϑήσει, νῷ δ᾽ εἰλιχρινεστάτῳ καταλαμβανομένην, δι’ ἧς ἀποιχιῶν ἢ 

ἀρίστη, βεβαιοῦται μετανισταμένης τῆς ψυχῆς ἀπὸ ἀστρονομίας ἐπὶ φυσι- 

ολογίαν χαὶ ἀπὸ ἀβεβαίου εἰχασίας ἐπὶ παγιον χατάληψιν καὶ χυρίως 

5 εἰπεῖν ἀπὸ τοῦ γεγονότος πρὸς τὸ ἀγένητον, ἀπὸ τοῦ χόσμου πρὸς τὸν 

ποιητὴν χαὶ πατέρα αὐτοῦ. τοὺς μὲν γὰρ τὰς Ἰνώμας χαλδαΐζοντας 99 

οὐρανῷ πεπιστευχέναι, τὸν ὃ᾽ ἐνθένδε μεταναστάντα τῷ ἐπόχῳ τοῦ οὖ- 

ρανηῦ καὶ ἡνιόχῳ τοῦ παντὸς χύόσμου, ϑεῷ, φασὶν οἱ χρησμοί. χαλός 

1ε ὁ χλῇρος, μείζων ἴσως τῆς δυνάμεως τοῦ λαμβάνοντος, ἐπάξιος δὲ 

Ὁ τοῦ μεγέϑους τοῦ διδόντος. 

(21.) ᾿Αλλ οὐχ ἐξαρχεῖ χρηστὰ ἐλπίσαι χαὶ ϑαυμάσια ἡλίκα 100 

προσδοχῇσαι τῷ σοφίας ἐραστῇ διὰ τῶν ϑεσπισθέντων ἀλλ᾽ εἰ μὴ καὶ 

τρόπον γνώσεται χαϑ᾽ ὃν ἐφίξεται τῆς τοῦ χλήρου διαδοχῆς, παγχάλε- 

1. πὸν | ἡγεῖται, ἅτε διψῶν ἐπιστήμης χοὶ ἀπλήστως ἔχων αὐτῆς" διὸ πὺυν- 

5 ϑάνεται φάσχων: , δέσποτα, κατὰ τί γνώσομαι, ὅτι χληρονομήσω αὐτήν“ 

(αδ6η. 19, 8); ἴσως ἄν τις εἴποι μάχεσθαι τοῦτο τῷ πεπιστευχέναι" τὸ 10] 
μὲν γὰρ ἀπορεῖν ἐνδοιάζοντης, τὸ δὲ μηχέτι ζητεῖν ἔργον εἶναι πεπιστευ- 

κότος. λεχτέον οὖν, ὅτι χαὶ ἀπορεῖ χαὶ πεπίστευχεν, οὐ μὴν περὶ τοῦ αὐ- 

τοῦ, πολλοῦ γε χαὶ δεῖ. πεπίστευχε μὲν γὰρ ὅτι χληρονόμος ἔσται σοφίας, 

Ὁ τὸν δὲ τρόπον αὐτὸ μόνον ζητεῖ χαϑ'᾽ ὃν ἄν γένοιτο" τὸ δ᾽ ὅτι γενήσε- 

ται, πάντως χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις βεβαίως χατείληφεν. τὸν πόϑον 103 

οὖν, ᾧ χέχρηται πρὸς τὸ μαϑεῖν, ἐπαινέσας ὃ διδάσχαλος ἄρχεται τῆς 

ἱ χληρονομῇῆσαι Ρᾶρ Ὁ: χτήσασϑαι σοαα. ἄδεχτον Ῥὰρ ὈᾺ: ἀδίδαχτον οοὐὰ, 
(ἢ 2 δὲ οοὐά. χαταλαμβανομένη ἃ 2. 8 ἡ ἀρίστη ἀποιχιῶν 

ΙΡ, ἀρίστη ἀποιχιῶν Ι, ὃ ἀστρολογίας ΟΑΒ 4 βεβαίου ΟΟΗΡΊΌΗ, οὐ βε- 

αίου ΡΣ ὅ τὸ ἀγέννητον ΟΑΒ, τὰ αγενητα Ῥὰρ ἀπὸ τοῦ οἴῃ. Ρδρ 

πὸ] ἐπὶ α τοῦ οπ]. ἢ 6 (ποιητὴν) χαὶ πατερα αὐτου ΡΔρ: ποιητὴν καὶ 
ὑριον αὐτοῦ (αὐτῆς ΠῈ) Ὦ, πατέρα χαὶ ποιητὴν αὐτοῦ οοὐι. ταῖς γνώμαις οοηΐ. 
ΔΗΡ- 1 δὲ ΟΟΕΡ, οι. })} 8 φασὶ ϑεῶ ΟΔ}} 8--- 10 καλὸς --- δι- 

ἱντος οὔῃ. Ὁ 11 ἡνίχα Ρ 12 τῷ] τὸ Ρὰρ 18 ἐφέξεται 61, 14 διὸ] 
α ῬἂΡ 15 δέσποτα Ρᾶρ: χύριε ϑεέ οοεά. 10 τῷ] τὸ α 11 μὲν 
ἐρ] μεν Ρὰρ 117. 18 εργον εἰναι πεπιστευχοτὸς ΡΔΡ: πεπιστευχότος ἔργον εἶναι 

ἀω. 18 ρτίι8 χαι Ρᾶρ: οἴ. σοι. 19 πολλοῦ] χαὶ πολλοῦ ν 

ἐπιστευχεν μὲν ΡΔΡ: πεπίστευχε σοαὰ. ἐστὶ ΟΔΑΒ 21] παντω Ρδρ 

χτείληφε οοὐά. 

ὃ 844ᾳ. Οτγίφ. ΟὈπιπιοπί. ἐπ Θη. (αἀ εμπάεηι ἰοοιηι}) Ρ. ὅδ: οὐκ ἦν κατὰ τὸν πιστεύσαντα 

.-ο. ἀπιστεῖν, ὡς ἄν τις οἰηϑείη. ἀλλὰ μήποτε πιστεύσας πρότερον νῦν χαὶ γνῶσιν αἰτεῖ 
ἣν περὶ τῶν πεπιστευμένων. οἴ. ΤὨροάοτγοῖΐ ᾳυδοδί. ἰὰ θη. ΧΥ͂, 
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ὑφηγήσεως ἀπὸ στοιχειώδους εἰσαγωγῆς, ἐν ἡ πρῶτον χαὶ ἀναγχαιότατον 

γέγραπται ,λάβε μοι“ (θη. 15,9)" βραχεῖα μὲν ἣ λέξις, πολλὴ δὲ ἢ δύνα- 

103 μις" ἐμφαίνει γὰρ οὐχ ὀλίγα. πρῶτον μέν, ἴδιον, φησίν, οὐδὲν ἔχεις ἀγαϑόν, 

ἀλλ᾽ ὅ τι ἄν νομίσῃς ἔχειν, ἕτερος παρέσχηχεν. ἐξ οὗ συνάγεται ὅτι ϑεοῦ 

τοῦ διδόντος χτήματα πάντα, ἀλλ᾽ οὐ τῆς μεταίτου χαὶ τὰς χεῖρας εἰς τὸ 58 

104 λαβεῖν προτεινούσης Ἱενέσεως. ὁεύτερον δέ, χἂν λάβῃς, λάβε μὴ σεαυτῷ, 

δάνειον δὲ ἣ παραχαταϑήχην νομίσας τὸ δοϑὲν τῷ παραχαταϑεμένῳ χαὶ 

συμβαλόντι ἀπόδος, πρεσβυτέραν χάριν χάριτι νεωτέρα, προχατάρχουσαν 

108 ἀντεχτινούσῃ διχαίως καὶ προσηχόντως ἀμειψάμενος. (22..) μυρίοι γὰρ ἔξαρ- 

νοι παραχαταϑηχῶν ἐγένοντο ἱερῶν, τοῖς ἀλλοτρίοις ὡς ἰδίοις ὑπ᾽ ἀμέτρου 10 

τῆς πλεονεξίας χαταχγρησάμενοι. σὺ δέ, ὦ γενναῖε, παντὶ σϑένει πειρῶ μὴ 

μόνον ἀσινῆ χαὶ ἀχιβδήλευτα φυλάττειν ἃ ἔλαβες, ἀλλὰ χαὶ“ πάσης ἐπι- 

μελείας ἀξιοῦν, ἵν᾿ ὃ παραχαταϑέμενος μηδὲν ἔχῃ τῆς παρὰ σοῦ φυλα- 

106 χῆς αἰτιάσασϑαι. παραχατέϑετο ὃέ σοι αὐτῷ ψυχήν, λόγον, αἴσϑησιν ὃ 

ζῳοπλάστης, ἃ συμβολιχῶς δάμαλις, χριός, αἷξ ἐν ἱεραῖς γραφαῖς ὦνο- 18 

᾿ μάσθησαν (6 6η. 18, 9). ταῦτα δ᾽ οἱ μὲν εὐθὺς ὑπὸ φιλαυτίας ἐνοσφί- 

107 σαντο, οἱ δὲ ἐταμιεύσαντο πρὸς χαιριωτάτην ἀπόδοσιν. τῶν μὲν οὖν 

νοσφιζομένων οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸν εὑρεῖν: τίς γὰρ ἡμῶν ψυχὴν καὶ αἴσϑησιν 

1 ἀναγκαιότατα ( 9. γέγραπται οαι. ΔΒ Ῥ ΓΝ. ἡ, οἵη. ΟΡ δὲ ἡ ΟΑΒΗΞἜ: 
δὲ Ρὰρ (ἐΠ᾽)Ρ 3 ἀγαδϑόν οὐ. ΟΛΒ δ πάντα οη. ΟΔῈ μεταιτου Ρὰρ: 

μετ᾽ αὐτὸν (1112, μετ᾽ αὐτοῦ οοἰοτί. ΐσς ἱπο]ρὴ} θΔΓΒ ΓΘΟΘΠ5. ὃχ ΤΌΓΠΘΟΙ οὔ. ἀδβογίρία 

'η 0 1 προκαταϑεμένω ΑἹ} 8 συμβαλόντι 809. ΑΒ : σύυβολόν τι οσρἴοτὶ 

νεωτέραν ΟΡΗ͂! 9 αντεχτεινουσηι ΓᾺΡ μυρῖοι ῬΔΡ 1): πολλοὶ σοαά. 9. 10 εξ- 

αρνοι Ρὰρ Ὁ: ἐξα Ο, ἐκ οοἴοτὶ 10 ἱερων πῇς 80. ᾶρ: δηΐο ἐγένοντο οοαἀ., οα). 
Ὁ; ροβί ἱερῶν δὰ. πονηροὶ Π ὑπὸ μέτρου ΟΡῚΠ! 11 ροϑί γενναῖε δαά. χαὶ 
τῶν ϑείων ὑπήχοε 1) παντὶ σϑένει πειρῶ Δ 1): πειρῶ παντὶ σϑένει σοαά. 12 πάσης 
Ῥὰρ 19: πλείονος οοἀϊ(. 18 ροϑὶ ἀξιοῦν δΔ44. ὡς αὐτεξούσιος χαὶ δυνατός ἢ 
ἵνα ἔχει ὉΜ, ἔχοι ΟῊΡ 5.14. τῆς παραφυλαχῆς 1) 1Ὁ παρὰ] περὶ Β 

σοῦ] σοὶ ουηὶ. δην. (ΡΔρ 7) 14 αἰτιᾶσϑαι ὕὰρ (Ὁ) Μν σοι αὐτῷ] τῇ σῇ προει- --- 

ρέσει }) 15. 16 ὠνομάσϑησαν οἴῃ. ΑΒ 1Ϊ0. ὃε Ρὰρ εὐθὺς οὐ. ΑΒ, ἴῃ πὲς 

τῶϑ. ὑπὸ] ἀπὸ ἃ φιλαυϑιας ΡΔρ, φιλαυτίαν "ἢ 11 ἐταμιεύσαντο δὶς Παῦ..- 
ΡΔρ: ροϑί ἀπόδοσιν ἰγᾶῃλροϑ. σο(α. χαιριωτέραν ὁοηϊ. δαηρ. 18. 25,1 αισϑησινωων 

χαι λογὸν Ρὰρ: λόγον χαὶ αἴσϑησιν εοα. 

9--11 ὨΡ (0]. 9368, 1, [0].ὄ 125 ν Φίλωνος ἐχ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος )Ὰ [0]. ΒΚ 

280ν Φίλωνος: μυρίοι---καταχρησάμενοι. 11---᾿ὖ ΠΜ [(0].ὄ 18- )}1. [0]. 87. Φίλωνος» : 
ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος ὈΒ [ο]. 18) Φίλωνος: σοὶ λέγεται, ὦ γενναῖε --- ζῳο- “4 
πλάστης. ρθογσαπηὶ ρῥ. 28,19. 
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χαὶ λόγον, πάνθ᾽ ὁμοῦ ταῦτ᾽ οὔ φησιν ἑαυτοῦ χτήματ᾽ εἶναι, τὸ 

αἰσϑάνεσθαι, τὸ λέγειν, τὸ χαταλαμβάνειν οἰόμενος ἐφ᾽ ἑαυτῷ μόνῳ 

χεῖσθαι; τῶν δὲ τὴν πίστιν ἱερὰν χαὶ ἄσυλον ὄντως διαφυλαττόντων 108 

ὀλίγος ἐστὶν ἀριϑμός. οὗτοι ταῦτα τὰ τρία ἀνατεϑείχασι ϑεῷ, ψυχήν, 

5 αἴσϑησιν, λόγον. ἔλαβον γὰρ οὐχ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐχείνῳ παντα ταῦτα, 

ὥστε εἰχότω: ὡμολόγησαν χατ᾽ αὐτὸν εἶναι τὰς ἐχάστων ἐνεργείας, τοῦ 

νηῦ τὰς διανοήσεις, τοῦ λόγου τὰς ἑρμηνείας, τῆς αἰσϑήσεως τὰς φαν- 

τασίας. οἱ μὲν οὖν ἑαυτοῖς ταῦτα ἐπιγράφοντες ἄξια τῆς ἑαυτῶν βαρυ- 109 

5. Μ. δαιμονίας [ ἐχληρώσαντο, ψυχὴν μὲν ἐπίβουλον, ἀλόγοις πάθεσι πεφυρ- 

10 μένην χαὶ πλήϑει χαχιῶν χατειληυμένην, τοτὲ μὲν ὑπὸ λαιμαργίας καὶ 

λαγνείας ὥσπερ ἐν γαμαιτυπείῳ περιυβριζομένην. τοτὲ δὲ ὑπὸ πλήϑους 

αἀδιχημάτων ὥσπερ ἐν δεσμωτηρίῳ χαϑειργμένην μετὰ χαχηύργων, οὐχ 

ἀνθοώπων, ἀλλ᾽ ἐπιτηδευμάτων, ἃ πᾶσι τοῖς χριταῖς [ἢ τιμωρηταῖς] 

ἀγώγιμα γέγονε, λόγον͵ δὲ στόμαργον, ἠχονημένον χατὰ τῆς ἀληϑείας, 

15 βλαβερὸν μὲν τοῖς ἐντυγχάνουσιν, αἰσχύνην δὲ τοῖς χεχτημένοις ἐπιφέ- 

ροντα, αἴσϑησιν δὲ ἀχόρεστον, ἐμφορουμένην μὲν αἰεὶ τῶν αἰσϑητῶν, 

ὑπὸ δὲ ἀχράτορος τῆς ἐπιθυμίας μηδέποτε ἐμπλησϑῆναι δυναμένην, 

ἀλογοῦσαν τῶν σωφρονιστῶν, ὡς παρορᾶν χαὶ παραχούειν χαὶ ὅσα ἄν 

ἐπ᾿ ὠφελείᾳ διεξέρχωνται παραπτύειν. οἱ δὲ λαβόντες μὴ ἑαυτοῖς, [0 
Ὁ ἀλλὰ ϑεῷ τούτων ἔχαστον αὐτῷ ἀνέϑεσαν, ἱεροπρεπὲς χαὶ ἅγιον ὄντως 

φυλάξαντες τῷ χτησαμένῳ, τὴν μὲν διάνοιαν, ἵνα μηδὲν ἄλλο ἣ περὶ 

ἱ πανϑ᾽ ὁμοῦ ταυτ᾽ οὐ ΡΔΡ: πάντα ὁμοῦ ταῦτα (τὰ () ΟἩΡ, οὐ πάντα ὁμοῦ ταῦτα ΑΒ 

ἑαυτοῦ χτηματ᾽ Ρᾶρ: χτήματα αὐτοῦ (ΠΡ, χτήματα αὐτῷ ΑΒ 2 ἑαυτοῦ Ρ"Ϊ,. 

τ 
ἑαυ ΤΙ ὃ τὴν Ρὰρ (Π): οὐ. δοἰοτὶ 4 ταῦτα ο. [ΔΡρ 

ανατεϑειχασιν ΡΔρ 4, ὃ ψυχήν, αἴσϑησιν, λόγον οἴῃ. ΑΒ ὃ παντα ταυτα 

ῬΑρ: ταῦτα πάντα οοὐϊί. Ὁ ὥστε ΡΔρ (Τυγη.): ὅτε α, ὦ τε ΗΡ, ὦ χαὶ ΑΒ 

χατ᾿ αὐτὸν ΡΔρ: χαϑ᾽ αὑτὸν ΟΡ, χαϑ᾽ ἑαυτὸν ΑΒΙ, 1 αἱ ερμηνεῖαι 1 »ὰρ 
8 ροκί ἄξια δαα. ταῦτα ΑΒΗ", αὐτὰ (1]», ταυτὰ Π|, ταύτης εοηΐ. Νδῃρ. αὐτῶν 

ἈΒ 11. 12 ὥσπερ --- ἀδιχημάτων Δδιϊι. πηρ. 113 11 χαμαιτύπη ΑΒΟΡ 
περιμυριζομένην α δὲ} ὃη Δ 12 χαϑειργμένην Ῥᾶρ: χαϑειργνυμένην οοαὰ, 

18 ἀλλὰ ὰΡ ἃ ἡ τιμωρηταις Ρᾶρ: οπη. οσοὐά., [ογῖ. δ᾽ ἃ Ἰδῖοὶ (χαὶ μάρτυσι) 

14 γέγονε Ῥὰρ ΑΒΟ6: γίνεται ΗΡ 1ὃ βλάβην εοηϊεῖο 16 ἀεὶ εοἀὰ. 11 της 
ῬΡὰρ: οὔ. ςο06άα. 20 τούτων Ρὰρ οἱ Η΄: ταῦτα οδίοτὶ αὐτῶ ΗΞ: αὐτῶν 

σροίοτγὶ οἱ Ρὰρ 2] φυλάξαντες Ρὰρ ΡῸ : διαφυλάξαντες ΑΒα τῶ χτησαμένω 
Ρὰρ ΟΡ: τὸ χεχτημένον ΑΒ, τὸ χτῆμα ἐοηΐ. δηρ, τῷ παραχαταϑεμένῳ σοηϊοϊο 
μηδὲν ὁοαἀἀ: μὴ ὰρ ἣ Ῥὰρ ): ἣ τὰ ὁοαα. 
π΄  -ο.-.-..-...ς-.ς.-..-.-᾿-.---.-.-- -Ἐ-ς.-.-. 

19-ῶθ,7 1014. οἱ μὲν οὖν ταῦτα χαλῶς δεξάμενοι χαὶ φυλάξαντες τῷ δεδωχότι τὴν μὲν 
διάνοιαν ἐτήρησαν, ἵνα μηδὲν ἄλλο -- διαγγέλλῃ. 
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ϑεοῦ χαὶ τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ διανοῆται, τὸν δὲ λόγον, ἵν᾽ ἀχαλίνῳ 

στόματι ἐγχωμίοις χαὶ ὕμνοις καὶ εὐδαιμονισμοῖς γεραίρῃ τὸν τῶν ὅλων 

πατέρα, τὰς πρὸς ἑρμηνείαν ἁπάσας ἀρετὰς εἰς ἕν τοῦτο μόνον ἔργον 
- , , [4 ᾿ ν ’ 

συγχροτῶν χαὶ ἐπιδειχνύμενος, τὴν δὲ αἴσϑησιν, ἵνα φαντασιουμένη τὸν 

αἰσθητὸν ἅπαντα χύσμον οὐρανὸν χαὶ γῆν χαὶ τὰς μεταξὺ φύσεις, ζῷά 

τε χαὶ φυτά, ἐνεργείας τε χαὶ δυνάμεις αὐτῶν χαὶ ὅσαι χινήσεις χαὶ 

11 σχέσεις, ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ψυχῇ διαγγέλλῃ. νῷ γὰρ ὁ ϑεὸς χατα- 

λαμβάνειν τὸν μὲν νοητὸν κόσμον δι᾽ ἑαυτοῦ, τὸν δὲ ὁρατὸν δι᾿ αἰσϑή- 

σεως ἐφῆχεν. εἰ δὴ δύναιτό τις πᾶσι τοῖς μέρεσι ζῆσαι ϑεῷ μᾶλλον 

ἡ ἑαυτῷ. διὰ μὲν τῶν αἰσθήσεων εἰς τὰ αἰσϑητὰ διαχύψας ἕνεχα τοῦ ΖΞ 
ἢ γὰ] μ ͵ ἢ 

τἀληϑὲς εὑρεῖν, διὰ δὲ τῆς ψυχῆς τὰ νοητὰ χαὶ ὄντα ὄντως φιλοσοφή- 
4 μΨ: “-- 3 ν 4 , Ρ 

σας, διὰ δὲ τοῦ χατὰ τὴν φωνὴν ὀργάνου χαὶ τὸν χύσμον χαὶ τὸν δη- 

1125 μιουργὸν ὑμνήσας, εὐδαίμονι χαὶ μαχαρίῳ βίῳ χρήσεται. (28.) ταῦτα 

ἐχ τοῦ ,λάβε μοι παρεμφαίνεσϑαι νομίζω. βουληϑεὶς μέντοι χαὶ τῆς 

ϑείας ἀρετῆς ἀπ’ οὐρανοῦ τὴν εἰχόνα ἐπὶ γῆν χαταπέμψαι δι’ ἔλεον 19 

τοῦ γένους ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀτυχήσῃ τῆς ἀμείνονος μοίρας, συμβολιχῶς 

τὴν ἱερὰν σχηνὴν χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ κατασχευάζει, σοφίας ἀπειχόνισμα 
’ «-. ,Ὶ 4 ’ [κ᾿ « 4 

18 χαὶ μίμημα. τῆς γὰρ ἀχαϑαρσίας ἡμῶν ἐν μέσῳ φησὶ τὴν σχηνὴν 

ἱδρῦσϑαι τὸ λόγιον, ἵν᾿ ἔχωμεν 'ᾧ χαϑαρϑησόμεϑα ἐχνιψάμενοι χαὶ ἀπο- 

λουσάμενοι τὰ χαταρρυπαίνοντα ἥμῶν τὸν ἄϑλιον χαὶ [ δυσχλείας γέμοντα ρ. 4:---ΞΞΞ 

βίην. τὰ συντείνοντα οὖν πρὸς τὴν χατασχευὴν ἴδωμεν ὃν τρόπον εἰσφέ- 31 

ρειν προσέταξεν. οἐλάλησε“ φησί ,χύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων" εἰπὸν 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, καὶ λάβετέ μοι ἀπαρχάς, παρὰ πάντων οἷς ἄν δόξῃ 

1 διανηται Ρᾶρ, διανοήσαι ν ἵνα ΡὰΡ "ἢ 2 ἐγκωμίοις Ῥὰρ ΑΒΌ : ἐγχωμίω 
ΘῊΡ χαὶ εὐδαιμονισμοῖς ο΄. ἢ γεγαίροι ν ὃ. 4 τὰς πρὸς --- ἐπι- 

δειχνύμενος οηι. ὮὉ 4 δὲ οῃ. Β φαντασιούμενοι Β 4. ὅ τὸν αἰσϑητὸν 

ἅπαντα χόσμον Ρὰρ ὈΨΌΕ: τὸν αἰσϑητὸν χόσμον ἅπαντα Ὦμ, πάντα τὸν αἰσθητὸν χόσμον 

οοαά. 5. ρῥτίυ8ϑ χαὶ Ρὰρ Ὁ): τε χαὶ οοὐά. 9-- τ ζῷα --- σχέσεις οῃ. Ὁ 

1 τῇ ψυχὴ "Ὁ διαγγελτηι Ρὰρ ὈΒ, διαγγέλλοι ν 9 δη Ρᾶρ: δὲ οοὐὰ, 
11 τὸ αληϑὲς Ρᾶρ 18 βίῳ οὔ. Ρὰρ ταῦτ᾽ Β 18 ἀκόνα υἱ νἱά. Ϊ,, ἀκρό- 
τῆταν τὴν γῆν 0, γῆς ὈᾺ χαταπέμψαι ροϑβὶ οὐρανοῦ ἴγᾶη8ρ. Ὠ0 
16 τῆς] τέλεον τῆς Ὁ μείζονος ὈᾺ 11. 18 χαὶ τὰ -- σχηνὴν οὦ. ΑΒ 
ἀπειχονίσματα χαὶ μιμήματα ἢ 19 ἱδρῦσϑαι Ρὰρ 1): ἱδρύσασϑαι οοαά. τὸ λό- 

γιον ροϑῖ φησὶ ἰτᾶηδρο5. ἢ Ροϑί λόγιον δάά. διετάξατο ΑΒΡ3 ἵνα εοὐὰ. Ὁ 
20 τὰ] πρὸς τὸν ὈᾺ 22 φησιν Ῥὰρ εἶπον οοαὰ. 28 λάβε α παρα 

παντων Ρᾶρ: οὔ. οοαα. 

14---21 0 [0].ὄ 1718ν τοῦ αὐτοῦ ὨΒ [00]. 16.Υ ροϑί Ἰοοσὰη δὰ τοὶ. 1 τ. 72,8 αἰϊδίυμῃι: 

βουληϑεὶς οὖν (οὖν οτῃ. [)0) ὁ ϑεὸς τῆς ϑείας --- βίον. 
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τῇ χαρδία, λήψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου“ (Εχοά. 28,1.2.λ οὐχοῦν χἀν- 114 

ταῦϑα παραίνεσις μὴ ἑαυτοῖς ἀλλὰ ϑεῷ λαβεῖν, τίς τε ὃ διδούς ἐστιν 

ἐξζετάζηοντας χαὶ τὰ δοϑέντα μὴ σινομένους, ἀσινῇ δὲ χαὶ ἄμωμα τέλεια 

τε αὖ καὶ ὁλόχληρα διαφυλάττοντας. τὰς δ᾽ ἀρχὰς δογματιχώτατα ἀνέ- 

5» ὕηχεν αὐτῷ τῷ γὰρ ὄντι χαὶ σωμάτων χαὶ πραγμάτων αἱ ἀρχαὶ χατὰ 

ϑεὸν ἐξετάζονται μόνον. ἐρεύνησον δέ, εἰ ϑέλεις γνῶναι, ἕκαστα, φυτά, 116 

ζῷα, τέχνας, ἐπιστήμας. ἄρ᾽ οὖν αἱ πρῶται τῶν φυτῶν σπερματιχαὶ 

χαταβολαὶ γεωργίας ἢ τῆς ἀοράτου φύσεώς εἰσιν ἀόρατα ἔργα; τί δ᾽ αἱ 

ἀνθρώπων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων Ὑενέσεις; οὐχ ὡσανεὶ μὲν συναιτίους 

10 ἔχουσι τοὺς τοχέας, τὴν δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ πρεσβυτάτην χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

αἰτίαν τὴν φύσιν: τέχναις δὲ χαὶ ἐπιστήμαις οὐ πηγὴ χαὶ ῥίζα καὶ 11 

ϑεμέλιοι καὶ εἴ τι ἄλλο πρεσβυτέρας ὄνομα ἀρχῆς ὑπόχειται ἣ φύσις͵ 

Ὦ παντ᾽ ἐποιχοδομεῖται τὰ καϑ᾽ ἐχάστην᾽ ϑεωρήματα; φύσεως δὲ μὴ 

προὐποχειμένης ἀτελῇ τὰ πάντα. ἐνθένδε μοι δοχεῖ τις ὁρμηϑεὶς εὐστό- 

15 χως εἰπεῖν 

ἀρχὴ δέ τοι ἥμισυ παντός, 

ἀρχὴν αἰνιξάμενος τὴν φύσιν, ἥτις ὡσανεὶ ῥίζα χαταβέβληται πρὸς 

τὴν ἐχάστου συναύξησιν, ἧ χαὶ τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς ἀπένειμεν. 

(24.) εἰχότως οὖν τὸ λόγιον ἀνέθηχε τὰς ἀρχὰς τῷ ἥἣγεμόνι 117 

30 ϑεῷ. κχαὶ ἐν ἑτέροις ,εἶπεν. φησίν οχύριος πρὸς Μωυσῆν λέ- 

Ἰὼν- ἀγίασόν ᾧἀοἱ πᾶν πρωτότοχον, πρωτηγενές, διανοῖγον πᾶσαν 

μήτραν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτήνους: ἐμοί ἐστιν“ 

] λήψεσθε Μαηξ: λήψεσθαι εοα4.. λημψεσϑαι Ῥᾶρ 1. 2 καὶ ἐνταῦϑα οοἀά. 
2 λαβεῖν Ρᾶρ: λαμβάνειν εοαά. ἐστιν ὁ διδούς οοἀά. ὃ ἐξετάζοντα α 
δηῖο ἀσινῇ δἀά. ἀλλ᾽ Η δε Ραρ: τε «οα΄. χαὶ οἴ. ΑΒ 4 αὖ καὶ] 
αὐτὰ α διαφυλαττοντος Ρδρ, διαφυλάττοντα (:, φυλάττοντας Ρ ἀπαρχὰς 
οσοηΐ. Μδηρ. 6 εραυνησὸν "0 Ροβὶ ϑέλεις αἀα. μόνον ΑΒ Ἵ αρ᾽ ον ΡΔρ: 
ἀρά γε οὖν ςοπα. τῶν] τε τῶν (ὦ σπερματιχαὶ) ἀρχαὶ σπέρματα χαὶ ΑΒ 
8 ἀόρατα] ἄρα τὰ ΗἹΡ, εἰ]. ΗΣ 9. γενεσις ΡὰΡρ μὲν] μὴ ΡΗ! Ι0 δ᾽ 
ανωτατωι ΡΔρ, δ᾽ ἀνωτάτην ΑΒ, διανωτάτην (ὦ πρεσβυτατὴν Ρὰρ: πρεσβυτέραν 
οο4α. 11 οὐ] ἡ Ρ 12 ϑεμελιοι Ρᾶρ: ϑεμέλιος σοἀά. ὄνομα 

πρεσβυτέρας ΑΒ ἡ φύσις οι. ΑΒ [ὃ παντα Ῥὰρ χαϑ᾽ εχαστὴν ΡΔρ: 
οι. οοἰοτὶ Ι4ά τα Ρᾶρ: οπι. οοαα. ενϑενδε Ῥαρ: ἐντεῦϑεν οοαὰ. 
ὁρμηϑεις Ρᾶρ: οπι. οοίογὶ 16 τοι] τὸ Ρ τοῦ παντός ΑΒΗΡ 
11. 18 ἀρχὴν --- παντὸς Ρᾶρ: οὔ. (06. 18 ἀπένειμεν Η!ἸΡ,, ἀπένειμε Ρὰρ Ο: ἀπό- 

νειμε Η5, οὔ. ΑΒ 19 ἀνέϑηχεν Ρὰρ αΡ ἀαρχας ΡΔρ: ἀπαρχὰς εοοαα. 

20 εἶπεν φησιν Ρᾶρ: εἶπε οο(α. πρὸς Μωυσῆν οο044.: Μω(υσηῦ) Ρᾶρ 
21 πασαν ῬΔΡ: ο. ὁ06α. 

10 οἷ. δὰ το]. 1 ρ. 278,10. 
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18 (ἔχοά. 18, 1. 2): ὥστε ἀνωμολογῆσϑαι χαὶ διὰ τούτων, ὅτι τὰ πρῶτα 

χαὶ χρόνῳ χαὶ δυνάμει χτήματα ϑεοῦ, χαὶ διαφερόντως τὰ πρωτογενῆ,. 

ἐπειδὴ γὰρ πᾶν γένος ἄφϑαρτον, διχαίως τῷ αἀφϑάρτῳ προσνεμὴη- 

ϑήσεται, χαὶ εἴ τις χαὶ συνόλως μήτραν διοιγνύειν ἀπὸ ἀνϑρώ- 

που, τοῦ λογισμοῦ χαὶ λόγου, ἕως χτήνους, αἰσθήσεώς τε χαὶ σώματος. ὅ 

119 ὁ γὰρ διοιγνὺὸς τὴν μήτραν ἔχάστων, τοῦ μὲν νοῦ πρὸς τὰς νοητὰς χατα- 

λήψεις, τοῦ δὲ λόγου πρὸς τὰς διὰ φωνῇς ἐνεργείας, τῶν δὲ αἰσϑήσεων 

πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων ἐγγινομένας φαντασίας, τοῦ δὲ σώματος 

πρὸς τὰς οἰχείγυς αὐτῷ σχέσεις τε χαὶ χινήσεις ἀόρατος χαὶ σπερματι- 

χὸς χαὶ τεχνιχὸς ϑεῖός ἐστι λόγος, ὃς προσηχόντως ἀναχείσεται τῷ πατρί. 10 

120 χαὶ μὴν ὥσπερ αἱ ἀρχαὶ ϑεοῦ, οὕτως χαὶ τὰ τέλη ϑεοῦ. υάρτυς δὲ 

Μωυσῆς προστάττων ἀφαιρεῖν χαὶ ὁμολογεῖν τὸ τέλος τῷ χυρίῳ 

121 (Νυπι. 31, 28 88.) μαρτυρεῖ δὲ χαὶ τὰ ἐν χόσμῳ. πῶς; φυ- 
΄.} 

τοῦ μὲν ἀρχὴ σπέρμα, τέλος δ᾽ ὁ χαρπός, ἕχαάτερον οὐ Ἱεωρ- 

τίας, ἀλλὰ φύσεως ἔργον. πάλιν ἐπιστήμης ἀρχὴ μὲν ἥ φύσις, ὡς ρ. 490: 
ν , 

ἐδείχϑην. πέρας δ᾽ οὐδ᾽ ἦλθεν εἰς ἀνθρώπους. τέλειος γὰρ οὐδεὶς ἐν 16 

οὐδενὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀλλ᾽ ἀψευδῶς αἱ τελειότητες χαὶ ἀχρότητες 

ἑνός εἰσι μόνους φορούμεϑ᾽ οὖν λοιπὸν ἡμεῖς ἐν τῷ τέλους χαὶ ἀρχῆς 

μεϑορίῳ, μανϑάνοντες, διδάσχοντες, γεωπονηῦντες, ἐργαζόμενοι τῶν 

122 ἄλλων ἕκαστον ὡς ἂν ἱδρῶντες, ἵνα τι χαὶ γένεσις πράττειν δοχῇ. γνω- 920 
᾿ ριμώτερον μέντοι τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ τέλη χατὰ ϑεὸν ὡμολόγησεν ἐπὶ 

τῆς τοῦ χόσμηυ γενέσεως εἰπών: ,,(ἐν ἀρχῇ ἐποίησε“ (6οη. 1, 1) χαὶ 

πάλιν ροσυνετέλεσεν ὁ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν“ (οἵ. Θ6η. 2,1. 2. 4). 

198 νυνὶ μὲν οὖν ,λαβετέ μοι’ (ἔχοά. 20, 2) φησὶ διδοὺς τὰ πρέπονϑ᾽ 

ἑαυτῷ χαὶ προτρέπων τὰ δοθέντα μὴ χιβὸηλεύειν, ἀλλ᾽ ἀξίως τοῦ δόντος 536 

1] ὥστε οἴῃ. ΔΡ ανομολογησϑαι Ρᾶρ, ἀνομολογεῖσϑαι ΑΒ (οοπί. Μ80ρ.) 

2 χρόνῳ] Ξερδίϊιι 4---ὅ5 1π|. (ἢ ὃ χαὶ ἐπειδὴ ἅπαν γένος ΑΒ 4 χαι 

εἰ τις χαὶ Ρᾶρ: χαὶ εἴ τι οοἀα., ὃς οἷός τε χαὶ ουηϊεοῖο, κχαὶ εἴ τις ἱκανὸς οοηΐϊ. 

(οἢη διοιγνύειν Ρὰρ ΟΡ: ἀνοιγνύει Α}}, διοιγνύει ἢ ὃ λογισμοῦ} νοῦ ςοηΐ. 

Μδηῃρ. λογου Ρᾶρ: τοῦ λόγου ο0α 1. τῆς αἰσϑήσεως οοαὰ. θ την 

Ρὰρ: οπι. “οαά. 6. 7 χαταλημψεις [Δρ ἴ ὃ ΑΒ 8 ἀπὸ οη.. ΑΒ, υπὸ 
ῬΡὰρ 9 οἰχείας ΑΒ (ὃ) ἀόρατος σοηΐςῖο ΄᾿ 10 ϑειος Ρᾶρ: χαὶ 

ϑεῖος οοαὰ. 14 δ᾽ ο Ρὰρ, δὲ ὁ ΗΡ: δὲ ΔΒ ἑχάτερα (ἰ 16 πέρα α 
δ᾽ οὐδ ἔλϑη Π', δ᾽ τλθὲν Ράρ, δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἔλθοι ν 11 ἀλλὰ ψευδῶς ΒΗ: 

18 ἑνός) ἀνθρώπου Β εἰσιν ΔΡ φορηυμεθα ΡΔρ λοιπὸν οαν. ΑΒ, 
μοϑὲ ἀρχῆς ἰταηϑροβ. (ΠΡ ἀρχὴ (ἰ 19 γεηπονοῦντες ΑΒ 

20 ὡς ἂν ἰὸρῶντες 5ύγίρδ8ῖ: ὡσὰν ιὄρουντες Ρᾶμρ, ὡσανεὶ δρῶντες ἐο(ὰ. δοχεῖ (ἃ 
2] ἀρχας 1 μ: ἀπαρχὰς ἐοα ]. 24 φησιν Ρὰρ 20 εαὐτωι αρ: αὐτῶ εοἀὰ. 

ὃοντος 80 (Δ|α"ρ.): δέοντος ὁο(ά. 
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φυλάττειν, αὖϑις δ᾽ ἐν ἑτέροις ὁ μηδενὸς χρεῖος ὧν χαὶ διὰ τοῦτο 

λαμβάνων μηδὲν ὁμολογήσει λαμβάνειν, ξἕνεχα τοῦ πρὸς εὐσέβειαν αλεῖ- 

ψαι καὶ προϑυμίαν ὁσιότητος ἐμποιῆσαι χαὶ πρὸς ϑεραπείαν ἀχονῇσαι 

τὴν ξαυτοῦ, ὡς ἀποδεχομένου χαὶ δεχομένου τὰς Ψυχῆς ἐχουσίους 

58 ἀρεσχείας χαὶ γνησίους θεραπείας. ,,ἰδοὺ“ 1τὰἀρ φησιν ,εἴληφτα τοὺς 124 

Λευίτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόχου διανοίγοντος μήτραν παρὰ τῶν υἱῶν 

Ἰσραήλ" λύτρα αὐτῶν ἔσονται“ (Νυμι. 8, 12). οὐχοῦν λαμβάνομεν καὶ 

δίδομεν, ἀλλὰ χυρίως μὲν λαμβάνομεν, χαταχρηστιχῶς δὲ διδόναι λεγό- 

μεϑα δι᾿ ἃς αἰτίας εἶπον. εὐθυβόλως δὲ λύτρα ὠνόμασε τοὺς Λευίτας" 

10 εἰς ἐλευϑερίαν γὰρ οὐδὲν οὕτως ἐξαιρεῖται τὴν διάνοιαν ὡς τὸ πρόσφυγα 

χαὶ ἱχέτην γενέσϑαι ϑεοῦ. τοῦτο δ᾽ ἢ ἱερωμένη φυλὴ Λευιτῶν ἐπαγ- 

γέλλεται. 

(28.) Λελαληχότες οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἀναδράμωμεν 13 

ἐπὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς" ὑπερεϑέμεθϑα γὰρ πολλὰ τῶν ὀφειλόντων ἀχριβωϑῆ- 

15 ναι. λάβε μοι“ φησί ,δάμαλιν ἄζυγα καὶ ἀχάχωτον, ἁπαλὴν ἔτι χαὶ 

νέαν χαὶ σφριγῶσαν, ἡνιόχησιν χαὶ παιδείαν χαὶ ἐπιστασίαν εὐμαρῶς 

δέξασθαι δυναμένην ψυχήν «λάβε ὡδι χριόν,“ λόγον ἀγωνιστὴν καὶ 

τέλειον, ἱχανὸν υὲν τὰ σοφίσματα τῶν ἀντιδοξούντων ἀνατεμεῖν τε χαὶ 

λῦσαι, ἱκανὸν δὲ χαὶ ἀσφάλειαν ὁμοῦ χαὶ εὐχοσμίαν τῷ χρωμένῳ περι- 

Ὁ ποιῆσαι" λάβε μοι΄ χαὶ τὴν ἄττουσαν αἴσϑησιν ἐπὶ τὸν αἰσθητὸν χόσ- 126 

μὸν, ραἶγα,““ πάντα «τριετίζοντα“, χατ' ἀριϑμὸν τέλειον παγέντα, ἀρχὴν 

Ι δὲ ΑΒ6, οα. ΡΗ! δι᾿ αὐτοῦ Ὁ, διὰ τοῦ ΑΒ 2 λαμβάνειν ΑΒ 

ὁμολογεῖ ΒατΌ. 4 τὴν] τὸν ΡΠ! χαι δειχόμενου Ῥδρ, καὶ διχομένο" οῃη. Β, 
860]. δηφ., χαὶ δεξιουμένου σοηϊοὶο ψυχας ΡΔρ ἐχουσίους ΡΣ Βαιῦ. : ἐχουσίου 

Ρὰρ ΑΒΟΗ͂!, ἀχουσίαυ Η!ΡΙ, ἀχουσίους 13 ὃ γνησιου ὕᾺΡ 6 μητρας ΡᾺΡ 
παρὰ] περὶ ΑΒ Ἴ ροβὲ οὐχοῦν αἰα χαὶ ΑΒα ὃ ρμοβϑῖ λαμβάνομεν 84. χαὶ ΠΡ 
Βατιῦ. δὲ οα. ΟΡ Βατῦ. 8. 9 λεγομετα [»ὰρ 9 δι᾽ ας αἰτιας εἰπὸν [ὰ}: 

δι᾽ ἃς εἶπον αἰτίας (ΤῊ ΡΚ διὰ τὰς αἰτίας ταύτας Α]}, οἵη. ᾿βαγῦ. Ὁ. 10 ὠνόμασε --- 

οὐδὲν οἵη. Ὰρ 11 οἰχέτην ΑΒ δ᾽ Ρὰρ: οιη. οο(ά. Βατγῦ. 11. 12 επαγ- 
γελεται ΔΡ 18. 14 ἀναδραμιωμεν ἐπὶ τὰ εξ ἀαρχης Ρὰρ: ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀναδράμωμεν 

ἑοαά. 18 φησιν ὰρ αὔυγα ὰρ: ἄζυγον οοαα. 10 νέαν σφριγῶσαν ἡ 

σφιργωσαν [ἂρ ἐπιστασιαν ὰλρ (Μαηρ.): ἐπίστασιν σοαα. εὐμενῶς ( 

11 δυναμένην οἴη. α ψυχήν οἴῃ. ΑΒ μοι ᾺΡ ΠΡ: μοι χαὶ ΑΙ 

18. 19 ἱχανὸν μὲν --- ἱκανὸν δὲ οπι.. Δ} 19 νόμου ΑΒ 20 ἄττουσαν ποτὶ ρεὶ: 
διττουσαν Ρᾶμ, διάγουσαν ε04:}., διάττουσαν Μδηρ. 3] χατὰ "Ὰρ 

--- ρ΄... 

1---19 Βαγθοτίπῃβ ΓΝ δὺ [0]. 1.04τ- Φίλωνος ἐκ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων χληρονόμος πραγμά- 

των; μηδενὸς χρεῖος --- ἐπαγγέλλεται. : 
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μετήτητα πελευτὶ» ἔχοντα τῦρὺς δξ τῦτως ,τνχώνα καὶ περιστεράν“ 

(σεη. 15. 9. τήν τε ϑείχν χα τὴν ἀνϑρευξῖνην τυτίαν. πτηνὰ: μὲν 

ἀμφυτέρας χὰ ἄνω τπηζᾶν υὑειελετηχυΐας. ὥαςτεσύτας δ᾽ ἀλλήλων, ἡ 

15; ψαφέει “ἕνος εἴχως ἴ, υἱυηυα ἀὐγχετύξ. φρλέρημος μὲν γὰρ ἢ 

ϑείχ Φυ2ία. 21 τὸν αὐνον ὅξτύν. οὗ χττὰ ἔστι. τῇ μύνωξιν αταξῶσα --- ρΡ. 49] 

ϑυμϑολιχῶς αὔτη, τρυγὼν χαλΞξῖτα! --. ἤπερως δὲ χαὶ τιϑατὸς χαὶ χςελαῖος 6 

ἤὮ, ἑτέρα. τὰ ανϑργρώξων ἄστη πειξολοῦτα χαὶ Φαΐτι τὸ μετὰ ϑνητῶν 

12. αὐμενί ρα περιστερὰ ταύτην ἀτεῖχα ον. (90.) ταύτας υὧὖἱ δηχεῖ 

τὰς ἀρετὰς Μω"τῆς αἰνιξάμενος μαίας Ἔβυχίων ὀνομάσαι Σεκττόραν τε 

χαὶ Φουαν (ἔχοά. 1. 15). ἢ μὲν τὰν ὀρνίϑιον, Φρωνὰ ὃΣ ἑουϑρὸν τὸ 

ἐρμηνεύεται. τῇς μὲν οὖν ϑείας ἐπιστήμης ὥονιϑος τρόξον τὸ αἰεὶ μετ- 

εὐρπηλεῖν ἴδιον. τῆς ὃξ ἀνθρωπίνης αἰδῶ χαὶ σωοφρυτύνην ἐμποιεῖν. 

129 ὧν τὸ ἐρυϑριᾶν ἐφ᾿ οἷς ἄξιον. δεῖγμα ἐναρτέστατον. , ἔλαβεν δὲ“ τη σίν 

»υὐτῷ πάντα ταῦτα“ (Οεοη. 15, 10). τοῦτ᾽ ἕξκαινός ἐστι τοῦ σπου- 

δαΐου, τὴ» ἱερὰν ὧν ἔλαθε παραχαταϑύήχην, Φυχῆς. αἰσϑησεως, λόγου, 15 

ϑεία; συφτίας, ἀνϑρωτίνης ἐπιστήμης. χαϑαρῶς χαὶ αὐήλως μὴ ἑαυτῶ, 

130 μύνῳ ὃὲ τῷ πεπιστευχότι τυλάξαντος. εἴτ ἐπιλέγει!" διεῖλεν αὐτὰ 

μέσα,“ τὸ τίς μὴ προστιθείς. ἵνα τὸν ἀδειχτὸν ἔἐννοῖς ϑεὸν τέμνοντα 

τὰς τῶν σωμάτων χαὶ τὰς τῶν πραγμάτων ξξγς ἀπάτας Τρμόσϑαι χαὶ 

ἡνῶσθα! δυχυύτας φύσεις τῷ τουεῖ τῶν συμπάντων ξχυτοῦ λόγῳ, ὃς Ὁ 

131 εἰς τὴν ὀξυτάτην ἀχονηϑεὶς ἀχμὴν διαιρῶν οὐδέποτε λήγει. τὰ γὰρ 

αἰσϑνητὰ πάντα ἐπειδὰν μέχοι τῶν αἀτύμων χαὶ λεγομένων ἀμερῶν διε- 
;» ͵ο -. ζ.͵ δ λ ων» 9 -“ἃ ᾽- . . ϑΥ » ὶ 4 

ξέλϑι, πάλιν ἀπὸ τούτων τὰ λόγῳ ϑεωρητα εἰς αμυϑύτους χαὶ ἀπερι- 

Ι χαὶ ἴὰρ: τε χαὶ εοαά. ὃ ἄνω πηδᾶν Ρᾶρ ΑΒ: ἀναπηδᾶν ΘῊΡ 

δε βαρ, οω. ΠΡΗ! 4 γένους εἶδος ΑΒΟ,, (οτῖ. τοςῖς μὲν Ραρ ΟΗΞ: οι. 

ΑΒΙΗΙΠΡ ὃ εὐτιν Ρὸὼρ αγατωῦαν ΡΔρΡ 6 δὲ χαὶ ΠΗΡ: χαὶ Ραρ ΑΒ 

τιϑαστὺς ΑΒ 8 ἐνασμενίζουζα σοη]. Μαηρ. απειχαΐουσιν Ρᾶρ: ἀπειχάζουσι 

ΑΒές, ἀπειχάζουσα ΗΡ 9 Μωτῆς ἐεοαμ. ὀνομάται ΗΡ, ὠνουχται ΡΔρ: ὠνόμασε 

ΑΒ, ὠνόμαξεν ( 10 ἐρυϑρὰ ΑΒ 11 ἐρυαηνεύεται) ὀνουάζεται ΔΑΒ 

ἀεὶ οο44. 10 ὧν το Ρᾶρ: ὥστε σο0αα. δεῖγμα ἄξιον ΠΡ ροϑβϑί δεῖγμα 

δή4. δὲ ΑΒ, (οτγί. τϑοῖς ελαβεν ὃε αλρ: ἔλαϑε δέ ΗΡ, ἔλαβε ΑΒα 14 πάντα 

ταῦτα ΡὰᾺ}.» α: ταῦτα πάντα οσοίοτὶ 11 φύλαξοντος [Ὁ Ιὃ μετότηι τις Ῥὰρ 

μὴ Ρὰρ ΑΒ: οὐ 6ΗΣ», οὐ. ΠΡ προστιϑεις ὕδΔρ: προσϑεὶς σοἀά. αδειχτον 

Ρὰρ (ΜΙ): ἀδίδαχτον Ἄσοαα. ἐννοῖ͵ ἃ 19 μευϑ τῶν Ρᾶρ: τε τῶν οοἀά. 

χαὶ -- πραγμάτων οῃ. Β τὰς τῶν ἂρ: τῶν εοαα. 20 τῶ τεχεῖ 
-- 
[ 

κῷ (ἡ εαὐτοῦ Ρᾶρ: αὖ Η, αὐτοῦ οοἰογὶ, αὐτῷ Τυζγη. λόγων Β 21 δι- 

χαίων ΔΡ γὰρ Ῥὰρ: οὔμ. «044. οἱ ροπῖ πάντα ρυποίυπῃη ροϑυστγυοί 

22 μέχρι τοἀμ.: μὲν μεχρι ὰρ, δὲ μέχρι Νηρ. -οεχ Με, Οοἷ5].“, δ᾽ ἄχρι οοηΐ. 

ψοκφρῃ 
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Ἰράφους μοίρας ἄρχεται διαιρεῖν οὗτος ὃ τομεύς. χαὶ ,τὰ πέταλα τοῦ 

χρυσίου τέμνει τρίχας“ (ἔχοά. 86, 10), ὥς φησι Μωυσῆς, εἰς μῆχος 
ἀπλατὲς ἀσωμάτοις γραμμαῖς ἐμφερές. ἕχαστον οὖν τῶν τριῶν διεῖλε 182 

μέσον, τὴν μὲν ψυχὴν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, τὸν δὲ λόγον εἰς ἀληϑές 

5. τε χαὶ Ψεῦδος, τὴν δὲ αἴσϑησιν εἰς χαταληπτιχὴν φαντασίαν χαὶ ἄχα- 

τάληπτον: ἅπερ εὐθὺς τμήματα ,ἀντιπρόσωπα τίϑησιν ἀλλήλοις“, λο- 

γικὸν ἄλογον, ἀληϑὲς ψεῦδος, χαταληπτὸν ἀχατάληπτον, ἀπολιπὼν τὰ 

πτηνὰ ἀδιαίρετα (α6ῃ. 18, 10). τὰς γὰρ ἀσωμάτους χαὶ ϑείας ἐπι- 

στήυας εἰς μαχομένας ἐναντιότητας ἀδύνατον τέμνεσϑαι. 

1 (21.) Πολὺν δὲ χαὶ ἀναγχαῖον ὄντα λόγον τὸν περὶ τῆς εἰς ἴσα 138 

τομῆς χαὶ περὶ ἐναντιοτήτων οὔτε παρήσομεν οὔτε μηχυνοῦμεν, ἀλλ᾽ 

ὡς ἔστιν ἐπιτέωνοντες ἀρχεσθϑησόμεϑα μόνοις τοῖς χαιρίοις. χαϑάπερ 

". [ γὰρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν χαὶ τὰ μέλη μέσα διεῖλεν ὁ τεχνίτης, οὕτως 
χαὶ τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν, ἡνίχα τὸν χόσμον ἐδημιούργει. λαβὼν γὰρ 184 

5. αὐτὴν ἤρξατο διαιρεῖν ὧδε. δύο τὸ πρῶτον ἐποίει τμήματα, τό τε βαρὺ 

χαὶ χοῦφον, τὸ παχυμερὲς ἀπὸ τοῦ λεπτομεροῦς διαχρίνων᾽ εἶϑ᾽ ἐχά- 

τερον πάλιν διαιρεῖ, τὸ υὲν λεπτομερὲς εἰς ἀέρα χαὶ πῦρ, τὸ δὲ παχυ- 

μερὲς εἰς ὕδωρ καὶ γῆν. ἃ καὶ στοιχεῖα αἰσϑητὰ αἰσϑητοῦ χόσμου, 

ὡσανεὶ ϑεμδλύίγυς, προχατεβάλετο. πάλιν δὲ τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον χαϑ᾽ 188 

Ὁ ἑτέρας ἔτεμνεν ἰδέας, τὸ μὲν χοῦφον εἰς ψυχρόν τε χαὶ ϑερμόν --- ἐπε- 

φήμισε δὲ τὸ μὲν ψυχρὸν ἀέρα, τὸ δὲ ϑερμὸν φύσει πῦρ ---, τὸ δὲ 

βαρὺ εἰς ὑγρόν τε αὖ χαὶ ξηρόν’ ἐχαάλεσε δὲ τὸ μὲν ξηρὸν γῆν. τὸ δὲ 

ὑγρὸν ὕδωρ. ἕχαστον δὲ τούτων ἄλλας τομὰς ἐδέχετο’ Τῇ μὲν γὰρ 180 

εἰς ἠπείρους χαὶ νήσους διῃρεῖτο, ὕδωρ δὲ εἰς θάλασσαν χαὶ ποταμοὺς 

ἢ χαὶ ὅσον πότιμον, ἀὴρ δὲ εἰς τὰς ϑέρους χαὶ χειμῶνος τροπάς, πῦρ δὲ 

-- --.-.----.- θ..-.....--. -.. ----..-. -.ὃ..-.---. .Ῥ.. 

2 (εἰς) τρίχας οοηΐ. Μδηρ. φησιν Ρᾶρ, φησιν ὁ ΑΒ Μωσῆς οοἠὰ. 
εἰς Ραρ: ἐν αὐ, ἕν ςρίοτὶ ὃ. γραμμαις Ρὰρ (Νδηρ.): γράμμασιν Ἄοοὐά. 4 τὸν δὲ 
λόγον οι»). ΑΒ 2 χαταλημπτίχὴην Ρὰρ ὃ. 6 αχαταλημπτον Ρὰρ 

ἱ χαταλήμπτον αχαταλημπτον Ρὰρ 8 πτηνὰ] ἑπτά (ἃ 8 τὰς μὲν γὰρ ΑΒΟ 
8. 9 ἐπιστήμης 10 πολὺν δὲ χαὶ) τὸν δὲ ΑΒ δὲ] τε Ρὰρ λόγον 
ὄντα Μδηγ. ΘΓ ΘΙΓΟΓΘΙῚ εἰς Ῥὰρ Δ: οπ. σοίοτὶ 11 χαὶ] και τὸν Ρὰρ 12 ἔν- 

ἐστιν σοπὶ. Μδηρ. ἐπιτέμνοντες Ρὰρ Λ(ἢ!): ἐπιτεμόντες οοϊοτὶ μόνοις Ρὰρ: 

μόνον εοαὰ. 18 γὰρ οα). Ρὰρ μέσον ΑἸ 14 ηνιχα Ρὰρ: ὅτε σοαϊ. 
[8 τὸ πρωτὸν Ρᾶρ: τὸ μὲν πρῶτον ᾿οαηή. τό τε] τὸ ΔΒ βαρὺ] βραχὺ 

σΗἸΡ 16 λεπτομερους Ρὰρ (Νἴδηρ.): λεπτοτέρου οοαά. 10. 11 ἑκάτερα Ρ 

11 δὲ οη). ΑΒ 18 ργὶυ8 χαὶ Ρὰρ ΑΒ: τε χαὶ ΑῊΡ α Ῥδρ: οἵη. ςοαα. 
19 δηῖθ ὡσανεὶ δα. ἃ Α πρηχατεβάλλετο Β χαὶ τὸ χοῦφον (066. καὶ δ(ήά. 

δηίο χαϑ᾿ ΑΒ 20 ἔτεμνεν οἴη. ἢ 20. 21] επεφημῖσεν [Δ ρ 2 γὰρ οα. (ἃ 
24 διηιρειτο Ρδρ: διήρητο οοἠά. το δε ὑυδωρ Ρδρ ϑαλάσσας ΔΒ 
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εἰς τὸ χρειῶδες --- ἄπληστον δ᾽ ἐστὶ χαὶ φϑαρτιχὸν τοῦτο --- χαὶ χατὰ 

τοὐναντίον εἰς τὸ σωτήριον, ὅπερ εἰς τὴν οὐρανοῦ σύστασιν ἀπεχληροῦτο. 

187 ὥσπερ δὲ τὰ ὁλοσχερῆ, οὕτω χαὶ τὰ χατὰ μέρος ἔτεωμνεν, ὧν τὰ μὲν 

ἄψυχα, τὰ δ᾽ ἔμψυχα ἦν’ χαὶ τῶν ἀψύχων τὰ μὲν ἐν ταὐτῷ μένοντα, 

ὧν δεσμὸς ἕξις, τὰ δ᾽ οὐ μεταβατιχῶς, ἀλλ αὐξητιχῶς χινούμενα, ἃἙ 5 

φύσις ἢ ἀφαάνταστος ἐζῴου" χαὶ τούτων τὰ μὲν τῆς ἀγρίας ὕλης οἰστιχὰ 

ἀγρίων χαρπῶν, οἵ τροφὴ ϑηρίοις εἰσίν, τὰ δὲ τῆς ἡμέρου, ὧν γεωργία 

τὴν προστασίαν καὶ ἐπιμέλειαν ἔλαχε: τίχτει δὲ χαρποὺς τιῷ παντων 

138 ἡμερωτάτῳ ζῴων πρὸς ἀπόλαυσιν, ἀνθρώπῳ. χαὶ μὴν ὃν τρόπον τὰ 

ἄψυχα, χαὶ τὰ ψυχῆς μεμοιραμένα διύρει --- τούτων γὰρ ἕν μὲν ἀλό- ΙΟ 

Ἴων, ἕν δὲ λογιχῶν ἀπέχρινεν εἶδος --- χαὶ λαβὼν ἑἕχάτερον πάλιν 

ἔτεμνεν τὸ μὲν ἄλογον εἰς ἀτίϑασόν τε χαὶ χειρόηϑες εἶδος, τὸ δὲ λογι- 

139 χὸν εἰς ἀφϑαρτόν τε χαὶ ϑνητόν. χαὶ τοῦ θνητοῦ δύο μοίρας εἰργάζετο, 

ὧν τὴν μὲν ἀνδρῶν, τὴν δὲ γυναιχῶν ἐπεφήμισε. χαὶ χατ᾽ ἄλλον μέν- 

---ἃ τοι τρόπον τὸ ζῷον εἰς ἄρρεν ἕτεμνε χαὶ ϑῆλυ: ἐδέχετο δὲ καὶ ἄλλας 18 

ἀναγχαίας τομάς, αἷ διέστελλον πτηνὰ μὲν χερσαίων. χερσαῖα δὲ ἐνύδρων, 

140 ἔνυδρα δὲ ἀμφοῖν τῶν ἄχρων. οὕτως ὁ ϑεὸς ἀχονησάμενος τὸν τομέα 

τῶν συμπάντων αὑτοῦ λόγον διήρει τήν τε ἄμορφον χαὶ ἄποιον τῶν 

ὅλων οὐσίαν χαὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἀποχριϑέντα τέτταρα τοῦ χόύσμου στοιχεῖα 

χαὶ τὰ διὰ τούτων παγέντα ζῷα τε αὖ χαὶ φυτά. 20 

41 (28.) Ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον φησὶ οδιεῖλεν,“ ἀλλὰ χαὶ ,μέσα διεῖλεν, “ 

ἀναγχαῖον χἄν ὀλίγα περὶ τῶν ἴσων τμημάτων ὑπομνῆσαι. τὸ μὲν γὰρ 

142 ἄχρως χατὰ μέσον | διαιρεϑὲν ἴσα ἀποτελεῖ τμήματα. ἄνθρωπος μὲν ρ. 8- " 

1 ὃὲ ἐστιν Ρᾶρ χατὰ ο΄. ΑΒ ὃ οὕτω οἴη. ΡΔρ τεμνεῖν ΡΔρ, 
ἔτεμεν " 4 αψυχα τα δ᾽ εμψυχα Ρᾶρ: ἔμψυχα (Δ. ἦν Η!}), τὰ δὲ ἄψυχα εοαά. 

ἢ ἕξεις [,} τὰ] τῶν ΑΡΗ͂! κινουμένων Αἰ} ὑ φαῦσις Λ. πιρ. ΡΣ αφαν- 

ταστος ὰρ (δἴδηρ.): ἄφαντος (ΠΕ), ἄφατος ὀοίοτὶ καὶ τούτων] τούτων δὲ ΤΊ ΓΗ. 

ἐρ 
οιστιτιχα Πρ ἴ εἰσίν Ρὰρ ΛΔ: ἐστί εοἰεοτὶ ἦμ Ρ, ἡμέρας Π 8 ελαχεν Ρὰρ 
9. ανϑρωπων Ρὰρ χαι μὴν ον Ρᾶρ: χαὶ μὴ μόνον (ἱ; χαϑ᾽ ὃν δὲ ΑΒ, ἰπ τ48. ΡΖ; 

χαὶ οὐ μόνον χαϑ᾽ ἕνα ἴῃ γά5. Π’ 10 τῆς ψυχῆς Η διηρει Ιὰρ: διαιρεῖ οοαά. 

τούτων γὰρ --- ἔτεμνεν οὐ). ΑΒ 11 αἀπεχρινεν Ρᾶρ: ἀπέφηνεν (ΟἫΡ χαι λαβων 

Ρᾶρ: λαβὼν δὲ τούτων αΡῚ1], ἀλλὰ χαὶ τούτων ἢ εχατεροὸν Ρᾶρ: ἔχαστον (ἪΡ 

12 ετεμνεν Ρὰρ: διαιρεῖ ΠΠΡ ατιϑασον Ὰρ: ἄγριον οοαή. εἶδος ςοαᾳ.: 
γϑος Ρὰρ 18 εἰργάσατο ΔΒ 10 τὸ] τὲ Ο 18 αὐτοῦ οοἀά. 
λόγων Η, ἔργων Ρ διηρει Ῥὰρ: διαιρεῖ οοἀα. αμορφὴν ΠᾺΡ ἄποιον 

(044.: ἀπορον Ρδρ 19 τέσσαρα Η, δ Ρ 20 αὖ Ρὰρ: οἴῃ. οοαα. 21 μεσα 
διελεῖν ΓᾺΡ 22 ἀναγχαῖον χἂν ΤΌγη.: ἀναγχαίως αν 0, ἀναγχαίως χἂἄν οοἀὰ. 

περὶ] περ Ρὰρ ἴσων] εἰς τῶν ὁ μὲν τὸ γὰρ ἰγᾶῃβρμοβ. Ρὰρ 2})---88.1 ὑπο- 
μνῆσαι --- τλημάτων οἴῃ. ἢ 
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οὖν οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀχριβῶς ἂν ποτε εἰς ἴσα διελεῖν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη 

τῶν τμημάτων τὸ ἕτερον ἐνδεῖν ἢ περιττεύειν, χαὶ εἰ μὴ μείζονι, ἀλλά 

τοι βραχεὶ μέρει πάντως, ὃ τάχα τὴν αἴσϑησιν ἐχφεύγει τοῖς ἀδρομε- 
, ’ ν ’ ΝΜ λῚ , " [ 

ρεστέροις ἐκ φύσεως χαὶ ἔϑους προσβάλλουσαν ὀγχοις, τοὺς δὲ ἀτόμους 

5. χαὶ ἀμερεῖς χαταλαβεῖν ἀδυνατοῦσαν. ἰσότητος δὲ οὐδὲν γενητὸν αἴτιον 148 
᾿ς ’ , -- 3 , ς΄» Ϊ᾿ [η ΄ ω 

ἀδεχάστῳ λόγῳ τῆς ἀληϑείας εὑρίσχεται. ἔοιχεν οὖν ὃ ϑεὸς μόνος ἀχρι- 

βοδίχαιος εἶναι χαὶ μέσα μόνος δύνασϑαι διαιρεῖν τά τε σώματα χαὶ 

πράγματα, ὡς μηδὲν τῶν τμημάτων μηδ᾽ ἀχαρεῖ χαὶ ἀμερεῖ τινι πλέον 

ἢ ἔλαττον γενέσϑαι, τῆς δ᾽ ἀνωτάτω χαὶ ἄχρας ἰσότητος μεταλαχεῖν ἰσχῦ- 

10 σαι. εἰ μὲν οὖν τὸ ἴσον μίαν εἶχεν ἰδέαν, ἱκανῶς ἄν τὰ λεχϑέντα εἴρητο, 144 

πλείονων δ᾽ οὐσῶν οὐχ ἀποχνητέον τὰ ἁρμόττοντα προσϑεῖναι. λέγεται 

γὰρ ἴσον καϑ᾽ ἕνα μὲν τρόπον ἐν ἀριϑμοῖς, ὡς δύο δυσὶ χαὶ τρία τρισὶ 

χαὶ τὰ ἄλλα ταύτῃ, χαϑ᾽ ἕτερον δὲ ἐν μεγέϑεσιν, ὧν μήχη, πλάτη, 

βάϑη, διαστάσεις εἰσίν. παλαιστὴς γὰρ παλαιστῇ χαὶ πήχει πῆχυς ἴσα 

15 μεγέϑει, δυνάμει δέ ἐστιν ἄλλα, ὡς τὰ ἐν σταϑμοῖς καὶ μέτροις. ἀναγ- 14 

χαία δέ ἐστιν ἰσότητος ἰδέα χαὶ ἢ διὰ ἀναλογίας, χαϑ᾽ ἣν χαὶ τὰ ὀλίγα 
- « " Α. “« 4 ν ἰ [4 Α [έ 

τοῖς πολλοῖς χαὶ τὰ βραχέα τοῖς μείζοσιν ἴσα νενόμισται" ἢ καὶ πόλεις 

ἐπὶ χαιρῶν εἰώϑασι χρῆσϑαι χελεύουσαι τὸ ἴσον ἕκαστον τῶν πολιτῶν 

ἀπὸ τῆς οὐσίας εἰσφέρειν, οὐ δήπου ἐν ἀριθμῷ, ἀλλ᾽ ἀναλογία τοῦ 

Ι οὖν Ρᾶρ (: οἱ. οοἰοτὶ δύναιτ Β6ΠΡ: δυνατ᾽ Ρᾶρ, δύναται Α ἀχριβῶς 
ἄν 5οτγρβὶ: αγριαν Ρᾶρ, ἂν ΒΘΕΡ, οῃ. 2 ἐνδεεῖν ΠΡΗ! ἢ) οὐδὲν ἣ 
ΗΙΡ χαὶ Ρ6Γ ΘΙΓΟΓΘῚ Ο. Νίδηξ. 9. τοῦ] τωι Ρὰρ ταχα (τὴν) ΡΔρ: 
τὴν μὲν ο06α. ἐχφεύγειν (ἱ τοῖς Ρὰν ΑΒΗ: τοῖς δὲ (ΡΗ! 
ὃ. 4 α(δρο)μενεστεροις Ρᾶρ, ἀνδρο(μενε)στέροις Β (ΠΠἴθγαθ ἰπο] 886. ογά886), ἀδρομεστέ- 

ροῖς ἃ δ᾽ ἰσότητος Ρᾶρ: ἀνισότητος Δ, ἀνισότης ΗΡ δὲ] δὴ δοῃϊοῖΐο 

γενητὸν ΒΟΓρ581: ἡττὸν Ρδρ, ἴσον «064. 5..0 αἰτιον αδεχαστω Ῥδρ: αἴτιον δ᾽ ἑχάστω 
(1ΗΡ, ἔτι ἀδεκάστω ΑΒ 6 τῆς οα.. ΔΒ μόνον (Π' 8 τὰ πράγματα 
ΑΒ ἀχαρὶ Β, ἀκαρῃ ΛΡ χαὶ ἐν μέρει ΑΒ 9 ὃε Ρὰρ ἄνω χάτω 
σΗΡ! μελαχειν Ρὰρ 9. 10 ἰσχύς. ἄγει μὲν ΠΗ}, ἰχὺς εἰ μὲν 3 10 τὸ ἴσον] 

τοῦ ἴσου ν μίαν εἰχεν ἰδεαν δμ: μίαν ἰδέαν (1Π}Ρ}, ἣν χατὰ μίαν ἰδέαν ΑΒΡ2 

εἰρητο Ρᾶρ (Ττγη.): εἴρηνται (ἡ, εἴρηντο οσοἴοτὶ 11 δὲ οοἕά. λέγεται Ρὰρ 

ΑΒ: λέγει ΟῊΡ 12 δυσιν οἱ τρισιῖιν Ρὰρ 1ὃ μεγέϑεσιν ΡΔρ Α}: μεγέϑει 

ΘῊΡ ὧν Ρᾶρ: ὡς οοαά. μήχει, πλάτει, βάϑει ΑΒΗ, ροβϑὶ βάϑη δηὰ. ἃ ΑΒΡΞ 

14 εἰσί ΑΒΗΡ, τρεῖς σοπίοῖο πηχὴ (1 πηχὺς Ρδρ : πῆχυς πήχει εοἀα. 

15 μεγέϑη ἃ δυνάμει) ἐν βάρει ΑἸ} σταῦϑμῶ ΑΙ} ες 16. δὲ ἀνισότητος 

ΑΒ ἡ δ ὅλου ἀλογίας ΟΣ χαιϑὴν Ρὰρ τὰ οὔ) ν 11 βρα- 
χειχ Ῥὰρ 18 ἐπει Ρὰρ 19 ἀναλόγως ΠΡ 

10 544ᾳ. εἴ. Ατ᾽βίοϊ6}18 Ρο ἐἶοα 111 Ὁ ῥ. 130128 85. 

ῬΆΠΟΩ8 οροῦδ το]. ΠῚ. 2 
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περὶ τὸν χλῆρον τιμήματος, ὥστ᾽ ὁ δραχμὰς ξχατὸν εἰσενεγχὼν τῷ τὸ 

140 τάλαντον εἰσενεγχόντι δόξαι ἄν ἐπιδεδωχέναι τὸ ἴσον. (29.) τούτων 

προὐποτυπωϑέντων ἴδε πῶς μέσα διελὼν ἴσα διεῖλε χατὰ πάσας τὰς 

ἰσότητος ἰδέας ἐν τῇ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσει. ἀριϑμῷ μὲν οὖν ἴσα 

τὰ βαρέα τοῖς χούφοις ἔτεμνε, δύο δυσί, γῆν χαὶ ὕδωρ, τὰ βάρος 58 

ἔχοντα, τοῖς φύσει χούφοις, ἀέρι χαὶ πυρί, χαὶ πάλιν ἕν ἑνί, τὸ μὲν 

ξηρότατον τῷ ὑγροτάτῳ, γῆν ὕδατι, τὸ δὲ ψυχρότατον τῷ ϑερμοτάτῳ, 

πυρὶ ἀέρα, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ σχότος φωτὶ χαὶ ἡμέραν νυχτὶ χαὶ 

147 χειμῶνι ϑέρος καὶ ἔαρι μετόπωρον χαὶ ὅσα τούτων συγγενῆ μεγέϑει δ᾽ 

ἴσα ἐν οὐρανῷ μὲν τοὺς παραλλήλους χύχλους, τούς τε ἰσημερινούς, 10 

ἐαρινὸν χαὶ μετοπωρινόν, χαὶ τοὺς τροπιχούς, ϑερινόν τε χαὶ χειμερινόν. 

ἐπὶ γῆς ὃὲ ζώνας, δύο μὲν ἴσας ἀλλήλαις, αἱ πρὸς τοῖς πόλοις εἰσὶ 

χατεψυγμέναι χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀοίχητοι, δύο δὲ τὰς μεϑορίους τούτων τε 

χαὶ τῆς διαχεχαυμένης, ἃς δι᾿ εὐχρασίαν φασὶν οἰχεῖσϑαι, τὴν μὲν πρὸς 

148 τοῖς νοτίοις, τὴν δὲ πρὸς τοῖς βορείοις χειμένην. μήχει δ᾽ ἴσα ἐστὶ 15. 

χαὶ τὰ χρόνου διαστήματα, ἢ μεγίστη ἡμέρα τῇ υεγίστῃ νυχτὶ χαὶ 

πάλιν ἢ [ βραχυτάτη τῇ βραχυτάτῃ χαὶ ἢ μέση τῇ μέσῃ. τὰ δὲ τῶν Ρ- 

ἄλλων ἡμερῶν τε χαὶ νυχτῶν ἴσα μεγέϑη μάλιστα μηνύειν αἱ ἰσημερίαι 

149 δοχοῦσιν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἐαρινῆς ἄχρι ϑερινῶν τροπῶν ἢ μὲν ἡμέρα 

πρόσϑεσιν, ἢ δὲ νὺξ ἀφαίρεσιν δέχεται, ἕως ἄν ἦ τε μεγίστη ἡμέρα 335 

χαὶ βραχυτάτη νὺξ ἀποτελεσϑῶσιν: ἀπὸ ὃὲ ϑερινῶν τροπῶν ἀναχάμπ- 

1 χλῆρον Μδῃρ.: χαιρὸν ΡΔρ οἱ “046. τμήματος ΑΒ ὡστ᾽ Ρὰρ: ὡς εοἀά. 
τὸ οἵ. ΑΒ 2 δοξαι βογῖρ81: δόξη σοαά. (Δ 2) Ροβί τούτων δὰ «ε 

οὕτω Ν ὃ προτυπωϑέντων ΑΒΡ 4 ἰσότητας ΒΑ, ἰδιότητας Ν 

4 οὐρανοῦ ΡΔρ: οι. ς064. Ν ουν ῥδρ: οὔ. “044. Ν ὅ βραχέα Ρ'(Η") 
δυ(σιν) Ρὰρ 6 φυρι Ρᾶρ, φύσει οῃ. ΛΒ πυρὶ πάλιν οοὐὰ. Ν Ἴ ρα» Ξ 

ὑγροτάτῳ δα4, φύσει ΔΒ 1. 8 γῆν --- φωτὶ οῃῃ. ΑΒ 8 ἀέρα πυρὶ εοἀα. Ν 
ἡμέρα Ἡ, ἡμέραν δὲ ΑΒ 9 ϑέρει ΑΒ ἀέρι Ῥὰρ Βα συγγενη Ῥᾶρ: Ο55Ξ:Ξ32 
οοἀά. Ν 10 προσαλληλους Ρὰρ τε] ὃε Ρὰρ 11 ἀερινον Ῥὰρ 

ϑερινον τε χαὶι χειμερίνον Ραμ: χειμερινὸν χαὶ ϑερινόν οοὐΐ. Ν 12 δὲ] καὶ ΑΒ 
ἶσα (, τυ Η πολλοῖς α εἰσιν ῬΔρ, οὔ. ΑΒ 18 κατεφλεγμέναι Α 

τρ. δια ταυτ᾽ αοιχηται Ῥὰρ τοῦτο (064. μεϑοπωρίους Α 
πο 

μεϑορίους Ρ 14 διαχεχοινωμένης ΑΒ φησὶν ΗΡΝ οἰχειοῦσϑαι ΡΊῚΗ! 
16 βορίοις Ρᾶὰρ ἃ μήκη ἃ δε Ρὰρ ἴση ἃ .19 γὰρ Ρᾶρ: οι 

οοαἀα. Ν αερινης ῬΔΡ 20 ὡς Ρὰρ μεγίστη Ρὰρ 21 ἡ βραχυτά “--“ 

(064. Ν 

»)---ϑὸ,1} τούτων ---εὐώνυυα Ν᾽ [0]. 10ὃν. 



ΟΥ15. ΒΕΝ. Ὁ1Ὁ. ΠΕΒΕΒ δὅ 

.ὩῚ ν) τῶν ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν οὔτε ϑᾶττον οὔτε βραδύτερον, ἀλλὰ χατὰ 

τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα διαστήματα, τάχεσιν ἴσοις χρώμενος μέχρι 
“«-- -"» ᾿ - ΝΜ « -» ΗΑ 4 ν ᾿ ᾿ φ ᾿ 

τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἔρχεται, καὶ ἴσην ἀποτελέσας ἡμέραν νυχτὶ 

παραύξειν ἄρχεται τὴν νύχτα μειῶν τὴν ἡμέραν ἄχρι χειμερινῆς τοοπῆς" 
Α Υ 4 “ἢ ’ 3 [4 [4 ’ ’ Α. - 

5. χαὶ ὅταν ἀποτελέσῃ νύχτα μὲν μεγίστην, ἡμέραν δὲ βραχυτάτην, χατὰ 10 

τὰ αὐτὰ πάλιν διαστήματα ἀναχάμπτων ἐπὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν ἀφι- 

χνεῖται. οὕτως τὰ χρόνων διαστήματα ἄνισα εἶναι δοχοῦντα ἰσότητος 

τῆς χατὰ τὸ μέγεϑος ἐν οὐχὶ ταῖς αὐταῖς ἀλλ᾽ ἐν διαφερούσαις τοῦ 

ἔτους ὥραις μεταποιεῖται. (30.) τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἐν τοῖς 15] 
’ -« , ᾽ 4 ᾽ὔ - Ἢ ἢ ᾿ 

0 μέρεσι τῶν ζῴων χαὶ μάλιστα ἀνθρώπων ϑεωρεῖται. ποὺς γὰρ ποδὶ 

χαὶ χεὶρ χειρὶ χαὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα ἴσα μεγέϑει, τὰ ἐπὶ δεξιὰ 

τοῖς χατ᾿ εὐώνυμα. τὰ δ᾽ ἴσα δυνάμει παμπολλά ἐστιν ἔν τε ξηροῖς 

καὶ ὑγροῖς, ὧν ἧ ἐπίχρισις ἐν μέτροις χαὶ πλαάστιγξι χαὶ τοῖς παραπλη- 

εῷ σίοις ϑεωρεῖται. ἀναλογία δὲ σχεδὸν τὰ πάντα ἐστὶν ἴσα, μιχρά τε αὖ 1 

5 χαὶ μεγάλα ὅσα ἐν τῷ παντὶ χόσμῳ. λέγουσι γὰρ οἵ ἀχριβέστατα περὶ 

τῶν τῆς φύτεως ἐξηταχότες, ὅτι ἀναλογίᾳ μὲν ἴσα τὰ τέτταρα στοιχεῖα 

ἐστιν, ἀναλογίᾳ δὲ χαὶ ὃ χόσμος ἅπας χραϑεὶς τὸ ἴσον ἑχάστῳ τῶν 
ὑερῶν ἀπονεμούσῃ συνέστη τε καὶ συσταϑεὶς εἰς ἅπαν διαμένει" χαὶ τὰ 168 

περὶ ἡμᾶς μέντοι τέτταρα, ξηρόν, ὑγρόν, ψυχρόν τε αὖ καὶ ϑερμόν, τὴν 

Ὁ δι᾽ ἀναλογίας ἰσότητα χερασαμένην ἁρμόσασϑαι, χαὶ μηδὲν ἄλλο ἡυᾶς 

ἢ χρᾶσιν εἶναι τῶν τεσσάρων δυνάμεων ἀναλογίας ἰσότητι χραϑεισῶν. 

(81.) ἐπιὼν δέ τις ἕχαστα μῆχος ἂν ἄπειρον τῷ λόγῳ δύναιτ᾽ ἄν περι- 164 

ϑεῖναι. τὰ (γὰρ) βραχύτατα ζῷα τοῖς μεγίστοις ἀναλογίᾳ σχοπῶν ἴσα 

Ι ὁ οἵη. Ρὰρ δ158 οὐδὲ Ῥὰρ Ἰ. 2 ἀλλὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ βοτγίρβὶ: (χα!) χατα 

τα αὐτα Ρὰρ (2), ἀλλὰ τὰ αὐτὰ χαὶ οοιὰ. δ 2 τάχεσιν ἰισοῖς Ῥὰρ (δ΄8ηρ.): τάξεσιν 

ἴσαις οὐ. Ν 4 παραυξιν Ρὰρ τὴν Ρὰρ Π|΄: οὔ. σοίογ Ν 0 ἀερινὴν 

Ρὰρ 6. 7 ἀναχάμπτων --- διαστήματα οἴη. ΑΒ ἀφικνεῖσϑαι ΡΗ! 
1 χρόνον α 8 ἀλλ᾽ ἐν] ἀλλὰ ουμπϊοῖο (ΡΔρ ἢ) 9. μεταποιεῖσϑαι ΡΠ! 

10 μερεσιν Ρὰρ 11 χεὶρ οἴη. ὰρ ἀπαντα Ῥὰρ: πάντα οοὐὰ. Ν 

μεγέϑη ΑΒ 12 χατὰα τὰ εὐωνυμὰα [ὰρ πάμπολα ΔΑΒ 1ὃ ἀπόκρισις 
ΔΒ πλαστιξι Ρᾶρ, πλάστιγγι Α8 11. εἐνεστιν Ρὰρ τε οἴη. ὰρ 

16 λεγουσιν Ρὰρ αχριβεστατα Δ}: ἀχριβέστεροι ((, ἀχριβέστερον οθίοτὶ 

15. 16 περὶ αὐτῶν ΑΒ 10 μὲν οω. Ῥὰρ τέσσαρα ΑΒΗ, δύο Ρ 11 τὸ 

ἴσον οἴῃ. ΔΒ ἑχάστης Β 18 απονεμ(ουσηι) Ρᾶρ᾽ Τυτγη.: ἀπονέμουσι (ΗΡ, 
05. ΑΒ͵'. ο 119 αὖ οι. ὰρ 19. 30 τὴν δ᾽ ἀναλογίαν ΑΒ 20 χερασαμενην 
Ρᾷρ: χερασάμεναι ΡΗ!, χερασάμενα εοἱοτγὶ ἡμᾶς (Ὁδ: ἡτιεῖαν Ρᾶρ, τὸ σῶμα ἡμῶν 

δηρ., οὔ. (“Ο06α. 21 χρατησιν ΡΔρ δ Ρ ἀναλογίας] ἣ 

ἀλογίας α ἰσότητα α 22 ἂν ἄπειρον οι. ΑΒ τῶ λόγω ροκὶ περιϑεῖναι 
ἸΔΏΜΡ05. (04. 3, δ (πε)ριτζειναι) Ρὰρ 20 γὰρ δααϊ]α! 

ἢ 
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ἂν εὔροι, ὡς χελιδόνα ἀετῷ κχαὶ τρίλαν χήτει καὶ μύρμηχα ἐλέφαντι. 

χαὶ γὰρ σῶμα χαὶ ψυχὴ χαὶ πάθη, ἀλγηδόνες τε χαὶ ἡὸοναί, πρὸς δὲ 

ο΄ χαὶ οἰχειώσεις χαὶ ἀλλοτριώσεις χαὶ ὅσα ζῴων φύσις χωρεῖ, πάντα 

1606 σχεδόν ἐστιν ὁμοιότροπα τῷ τῆς ἀναλογίας ἰσούμενα χανόνι. οὕτως 

ἐθάρρησαν ἔνιοι χαὶ τῷ παντὶ χύσμῳ τὸ βραχύτατον ζῷον, ἄνϑρωπον, δ 

ἴσον ἀποφῆναι κατιδόντες ὅτι ἑχάτερον ἐχ σώματος χαὶ ψυχῆς χαϑέστηχε 

λογιχῆς, ὥστε χαὶ ἐναλλάττοντες βραχὺν μὲν χόσμον τὸν ἄνθρωπον, 

166 μέγαν δὲ ἄνϑρωπον ἔφασαν τὸν χόσμον εἶναι. ταῦτα δ᾽ οὖχ ἀπὸ σχο- 

ποῦ διδάσχουσιν, ἀλλ᾽ ἔγνωσαν ὅτι ἢ τοῦ ϑεοῦ τέχνη, χαϑ᾽ ἣν [ ἐδη- ρ. 439 

αἰούργει τὰ σύμπαντα, οὔτε ἐπίτασιν οὗτε ἄνεσιν δεχομένη, μένουσα 10 

δὲ ἢ αὐτὴ χατὰ τὴν ἐν ὑπερβολαῖς ἀχρότητα τελείως ἔἕχαστον τῶν ὃν- 

τῶν δεδημιούργηχε, πᾶσιν ἀριϑμοῖς χαὶ πάσαις ταῖς πρὸς τελειότητα 

107 ἰδέαις χαταχρησαμένου τοῦ πεποιηχότοςς (32.) ,χατὰ γὰρ τὸν μιχρὸν 

χαὶ χατὰ τὸν μέγαν,“ ὥς φησι Μωυσῆς, ἔχρινε (Ποαΐ. 1, 11) 1εν- 

νῶν χαὶ σχηματίζων ἔχαστα, μήτε δι᾿ ἀφανειαν ὕλης ὑφελών τι 'τοῦ Ιῦ 

168 τεχνιχηῦ μήτε διὰ λαμπρότητα προσϑείς. ἐπεὶ χαὶ ὅσοι τῶν τεχνιτῶν 

εἰσι δόχιμοι, ἃς ἄν παραλάβωσιν ὕλας, εἴτε πολυτελεῖς εἶεν εἴτε χαὶ 

εὐτελέσταται, δημιουργεῖν ἐθέλουσι ἐπαινετῶς. ἤδη δέ τινες χαὶ προσ- 

φιληοχαλοῦντες τὰ ἐν ταῖς εὐτελεστέραις οὐσίαις τεχνιχώτερα τῶν ἐν 

ταῖς πολυτελέσιν εἰργάσαντο βουληϑέντες προσϑήχῃ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ 90 

1689 τὸ χατὰ τὴν ὕλην ἐνδέον ἐπανισῶσαι. τίμιον δ᾽ οὐδὲν τῶν ἐν ὅλαις 

παρὰ ϑεῷ: διὸ τῆς αὐτῆς μετέδωχε πᾶσι τέχνης ἐξ ἴσου. παρὸ χαὶ 

ἐν ἱεραῖς γραφαῖς λέγεται: ,εἶδεν ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν, χαὶ 

ἰδοὺ καλὰ λίαν“ (θη. 1, 31), τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ τυγχάνοντα ἐπαίνου 

160 παρὰ τῷ ἐπαινοῦντι πάντως ἐστὶν ἰσότιμα. ἐπήνεσε δὲ ὁ ϑεὸς οὐ τὴν 395 

1] αιετωι ΡΔὰρ μυρμιχα Ρδρ 2 ψυχηι Ῥὰρ παϑὴ Ῥὰρ: πάλιν οοἀά. 

τε] τε εἶναι ΑΒ 2. ὃ δε και ᾿ὰρ: δὲ οοα(. ὃ οσα Ρᾶρ: ὅσα ἡ οοαμ. χωρει 
Ρδρ: χειρὶ ΑΗΡ"!, ἔχει δὴ ΑΒΡ3 τὰ πάντα οοαά. 4 αἀναλογια ΡΔμρ Ὁ χατιδόντες 
ἑχάτερον ὡς ἐχ ΑΒ τοῦ σώματος ΠΡ { λογιχοῦ ἢ τὸν νἱἀδίαγ Ομ }81886 ΡᾺΡ 
8 ἔφασαν, μέγαν δ᾽ ἄνθρωπον ἰγληβροϑ. ΑΒ ταῦτ᾽ ΑΒ δε Ρᾶρ, οὐ. ΑΒ 
10 ἀνεσιν Ρὰρ (Τυγη.): ἀνάτασιν ΛΡΗ, ἀνάστασιν ΒΟ 11 δὲ] δὴ Ρὰρ 12 πρὸς} 

προ Ρὰρ 14 χατὰ οη. ΑΒ Μωσῆς ΑΒα 1 σχημάτων ἃ 
ὑφελόντι Α' 10 τεχνιτοῦ Β μήτε Ρὰρ Ηξ: καὶ μήτε οοἰοτὶ χαὶ 
οἴῃ. Υ̓ 18 ἐπαινετῶς Ραρ, πιρ- Ρ: πολυτελῶς σδίοΓΙ 19 εὐτελεστάταις Ϊ,3 
ἴῃ . οὐσίαις] ὕλαις οοηϊ. Μδηξ. 20. βουληϑεντες Δρ (Δἴδηᾳ.): βουληϑέντας 

οοαμώ. 21 ἐπανορϑῶσαι σομίοῖο 22 αὐτῆς] αὑτοῦ ν 20 τὰ "ὰρ Υ: 
οἴῃ. ὁοαά. ὅσα] ἃ (ἃ ἐποίησε ΠΡ 21 χαλὰ λεῖαν ὕὰρ: ἀγαϑὰ πάντα 

ΑΒ, ἀγαϑὰ σφόδρα ΟἸΠ’ τοῦ οἵη. ΟΠΡ 25 επηίΐνεσεν Ρὰρ οὐ 
οι. ΟΡ 



ΟὔἹΘ ΒΕ. ὈΙΥ. ΠΕΒῈΒ ΧΙ 

δημιουργηϑεῖσαν ὕλην, τὴν ἄψυχον καὶ πλημμελῇ χαὶ διαλυτήν, ἔτι δὲ 

φϑαρτὴν ἐξ ἑαυτῆς ἀνώμαλόν τε χαὶ ἄνισον, ἀλλὰ τὰ ἑαυτοῦ τεχνιχὰ 

ἔργα κατὰ μίαν ἴσην χαὶ ὁμαλὴν δύναμιν χαὶ ἐπιστήμην ὁμοίαν χαὶ τὴν 

αὐτὴν ἀποτελεσϑέντα. παρὸ χαὶ τοῖς τῆς ἀναλογίας χανόσιν ἴσα χαὶ 

5. ὅμοια πᾶντα πᾶσιν ἐνουίσϑη κατὰ τὸν τῆς τέχνης χαὶ ἐπιστήμης λόγον. 

(ῶ3.) ἰσότητος δὲ εἰ χαί τις ἄλλος ἐπαινέτης γέγονε Μωυσῆς, πρῶτον 10] 

μὲν ὑμνῶν ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ χαὶ δικαιοσύνην, ἧς ἴδιον, ὡς χαὶ αὐτό 

ποὺ δηλοῖ τοὔνομα, τὸ δίχα τέμνειν εἰς μοίρας τά τε σώματα χαὶ τὰ 

πράγματα ἴσας, εἶτα ψέγων ἀδιχίαν, τὴν ἀνισότητος τῆς ἐχϑίστης δη- 

Ι0 μιουργόν. ἀνισότης δὲ τοὺς διδύμους πολέμους ἔτεχε, τόν τε ξενιχὸν 102. 

χαὶ τὸν ἐμφύλιον, ὡς ἔμπαλιν εἰρήνην ἰσότης. τὰ δ᾽ ἐγχώμια διχαιο- 

σύνης χαὶ τοὺς ψόγους ἀδιχίχς ἐναργέστατα διασυνίστησιν, ὅταν λέγῃ" 

»οὐ ποιήσετε ἄδιχον ἐν χρίσβι, ἐν μέτροις, ἐν σταϑμοῖς, ἐν ζυγοῖς" 

ζυγὰ δίχαια χαὶ στάϑμια δίχαια χαὶ μέτρα δίκαια χαὶ γοῦς δίκαιος ἔσται 

156. ὑμῖν“ ([μν. 19,88. 86), καὶ ἐν Ἐπινομίδι͵,οὐχ ἔσται ἐν μαρσίππῳ σου 

στάϑμιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἢ μιχρύν' οὖχ ἔσται ἐν τῇ οἰχίᾳ σου 

μέτρον καὶ μέτρον, μέγα ἣ μιχρόν. στάϑμιον ἀληϑινὸν χαὶ δίκαιον 

ἔσται σοι, ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς. ἧς χύριος ὃ ϑεός σου 

δίδωσί σοι ἐν χλήρῳ, ὅτι βδέλυγμα χυρίῳ πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν 

20 ἀδιχα“ (Βουΐ. 25,18---16.λ. οὐχηοῦν ὁ φιλοδίχαιος ϑεὸς ἀδικίαν βδελύτ- 168 

τεται χαὶ μεμίσηχε, στάσεως χαὶ χαχῶν ἀρχήν. ποῦ δ᾽ ἰσότητα τὴν 

Θ᾽ “ιν. δικαιοσύνης τροφὸν ὁ νομοϑέτης οὐχ ἀποδέχεται ἀρξάμενος [| ἀπὸ τῆς 

1 διαλυτην ΡᾶΡ: διάλυτον οοἀα. 4, ὃ χαὶ ὅμοια οῃ. ΑΒ ὅ παντάπασιν 
ΑΒΗΡ 6 δὲ Ρὰρ ΑΒ: τε οοίοτὶ ᾿ χαὶ εἰ ΑΒ ἊἘ  ὀὀΜαωοῆς οοαυ. 
Ἵ μὲν Ραρ ΗΡ!: μὲν αὐτὴν αν, μὲν αὐτὸς ΑΒΡΞ3 αει Ραρ: οῃ. ςΟὐα. 
διχαιοσύνην, ἡς ΡΔρ: διχαιοσύνης (06α. ροϑὲ ἴδιον δΔαἀ. ὀνομάζων ΑΒΡ' χαὶ 
ὡς ΑΒ 8 που οπ!. Ρὰρ 8. ὃ χαὶ πράγματα ΠΡ! 9 τσας Ρᾶρ: 
οῃ. (046. ἐχϑίστης 80γρ5ὶ: ἐχϑιστου ΡΔρ, αἰσχίστης οοἀά. 10 ἀνισότητος α 
10. 11 διδύμους --- καὶ ο. (ὁ 10 ετεχεν Ρὰρ 11 εἰρηνιτότης (ι, εἰρήνη ἰσό- 
τὴτὰα Ρ 12 διατίϑησιν Α8 1Ὁ ποιήσητε Ρὰρ ΠΡ αδιχιαν 
ΡᾺρ ζυγοῖς Ῥὰρ (": ζυγίοις οαἴοτὶ 1141 σταϑμὰ (Η!Ρ! χαι μετρὰ διχαια 

Ῥὰρ: οπι. (066. ἔσται δίχαιος Η!Ρ 1 μαρσιππίω ΠΡ, μαρσιπίω ΑΒ 

10. 17 χαι σταὕμιον μεγα --- υἱχρον: σταϑμιον ΡΔρ: οπὶ. ςοαα. 11 ροβὶ ἀλη- 

ϑινὸν δαά. δὲ ΑΒ. 18 σοι οη).. Δἀαάυῃΐ οὐχὶ δὲ (χαὶ δι. ΑΒ) στάϑμιον μέγα χαὶ 

μιχρὸν Ἄςοὐά. ινα -- γῆς Ρὰρ: ἵνα πληϑυνϑῶσιν αἱ ἡμέραι σου ἐπὶ τῆς χϑονός Ἑσοαά. 

ἧς Ρὰρ: ἣἦν εοἀά. σου οἵη. (οα(. 19 εν χληρωι Ρᾶρ: χληροδοσίαν 
(04. ταῦτα] τὰ Π’ αἰΐογσυ ἢ πᾶς ποιῶν οηχ. ΠΡ 20 ἀδιχίαν (, ἄδικον 

(ΟηΪ(Ι0 20. 21 βδελυττεται χαι μεμεισηχεν Ρὰρ: μεμίσηχε χαὶ βδελύττεται σοαά. 

δ] ἰσότητα] ἰσότητος χαὶ ΛΒ τὴν ΡΔΡ : οἵω. ἐ0α(. 22) τροφὴν ΡΗ! 
ἀποδέχεται ὁ νομοϑέτης ΑΒ οὐχ Ρδρ: οπι. οΟαα, 
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τοῦ παντὸς οὐρανοῦ γενέσεως; ,διεγώρισες γάρ φησιν ,.ὃῶ ϑεὸς ἀνὰ μέ- 

σὴν τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους’ χαὶ ἐχάλεσεν ὁ ϑεὸς τὸ 

φῶς ἡμέραν χαὶ τὸ σχότος νύχτα“ (6ἃ6η. 1, 4. ὅ)" ἡμέραν γὰρ καὶ 

104 νύχτα χαὶ φῶς χαὶ σχότος ἰσότης ἔταξε τοῖς οὖσι. διεῖλεν ἰσότης χαὶ 

τὸν ἄνϑρωπον εἰς ἄνδρα χαὶ γυναῖχα, δύο τμήματα, ἄνισα μὲν ταῖς ὁ 

ῥώμαις, πρὸς ὃ δὲ ἔσπευσεν ἣ φύσις, τρίτου τινὸς ὁμοίου γένεσιν, ἰσαΐ 

τατα. ἐποίησε γάρ φησιν ,.ὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον, χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ 

ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν“ οὐχέτ᾽ αὐτόν, ἀλλ' αὐτοὺς “ 

ἐπιφέρει πληϑυντιχῶς (θη. 1. 27), ἐφαρμόττων τὰ εἴδη τῷ γένει ὃὄιαι- 

10ῦ ρεϑέντα, ὡς εἶπον, ἰσότητι. (34.) Ψψῦχός γε μὴν χαὶ χαῦμα χαὶ ϑέρος χαὶ 10 

ἕαρ ἀνέγραψε (6οη. 8,22), τὰς ἐτησίγυς ὥρας πάλιν τῷ αὐτῷ τομεῖ διαιρου- 

μένας. αἵ γε μὴν πρὸ ἡλίου τρεῖς ἡμέραι ταῖς μεϑ᾽ ἥλιον ἰσαριϑμοι 

εγόνασιν (6 οῃ. 1, 88.), ἑξάδος τμηϑείσης ἰσότητι πρὸς αἰῶνος χαὶ χρόνου 

δήλωσιν" αἰῶνι μὲν γὰρ τὰς πρὸ ἡλίου τρεῖς ἀνατέϑειχε, χρόνῳ δὲ τὰς 

100 μεϑ’ ἥλιον, ὅς ἐστι μίμημα αἰῶνος. τὰς δὲ τοῦ ὄντος πρώτας δυνάμεις, 15 

τήν τε χαριστιχὴν, χαϑ᾽ ἣν ἐχοσμοπλάστει, ἣ προσαγορεύεται ϑεός, χαὶ 

τὴν χολαστιχήν, χαϑ᾿ ἣν ἄρχει χαὶ ἐπιστατεῖ τοῦ γενομένου, ἣ προσο- 

νημάζεται χύριος, ὑπ᾽ αὐτοῦ φησιν ἑστῶτος ἐπάνω μέσου διαστέλλεσθαι" 

»λαλήσω ἀρ σοι φησίν ,»ἄνωϑεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν 

Χερουβίμ“ (ἔχοα. 20, 21), ἵν᾽ ἐπιδείξῃ ὅτι αἱ πρεσβύταται τοῦ ὄντος 90 

δυνάμεις ἰσάζουσιν, ἧ τε δωρητιχὴ χαὶ χολαστήριος, αὐτῷ τομεῖ γρώ- 

107 μεναι. (85.) τί δ᾽; αἱ στῆλαι τῶν γενιχῶν δέχα νόμων, ἃς ὀνομάζει 

1 γενέσεως οὐρανοῦ ΑΙ διεχωρῖσεν γὰρ ΡΔΡ: χαὶ διεχώρισε (1112, χαὶ διεχώρισε γάρ 

ὁοἰογὶ ὁ ϑεος Ρὰρ: οῃ. οοαὰ. 4 τὸ σχότος οοθα. ἰσοτητος ΡΔρ 

ἐταξεν Ρὰρ (ἐν) τοῖς σοηϊςεὶο ουὐσιν ΡΔρ 6 τρίτην τὴν ὡς ὁμοιογενέσιν ΑΒ 

0. 7 ἰσαίτατα 80ΥἹρ581: ιἰσοτατα Ρᾶρ, ἰσότητα οοαά., ἰσώτατα ν 1 ἐποίησεν Ρδρ 1 

8 ἄρσεν Ρὰρ Α: ἄρρεν εεἴοτὶ οὐχέτι σοαα, 9 ροβί γένει 8244. χαὶ ΑΒ 

ο 
11 αιτησίους ΡΔρΡ παλι Ρὰρ 18 πρὸ Ρ. πρ Π αἰωνας χαὶ γρονους ΡᾺΡ 
11 ανατεϑειχεν Ρὰρ χρονου Ῥὰρ [59 ἐστιν Ρὰρ ὃε ῬΔρ: δύο οοὐὰ,, 

δὲ δύο Μαηρ. 10 εχοσμοπλαττεῖν Ρᾶρ ἡ ν, ἴΐοῃ Πἴη. 17 προσαγορευεται 
ῬδΔρ: προσηγόρευται ο04α. ϑεός ΡῬὰρ Α1}: κύριος ΟΗΡ 18 χύριος Ρὰρ ΑΒ: 
ϑεός ΟΠΠΡ μέσον ΑΒ διαστέλλεται ἃ 19 σοι γαρ Ρᾶρ μέσου 1, 

δυοῖν οοαι. 20 γαιρουβειν ῬὰΡ ἵνα (ἃ πρεσβύτατοι ΔΒ 2] ἡ 
χολαστήριος ΑΒ, κολαστηρίοις ὀνομαξζειν Ρὰρ 

15 οἵ. Ρ]αἰου 8 Τίπι. ρΡ. 817 Ὁ (γο]. 11 68,11). 
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πλάχας, οὐ δύο εἰσὶν ἰσαριῦμοι τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι, λογιχῷ χαὶ ἀλόγῳ, 

ἃ παιδευϑῆναί τε καὶ σωφρονισϑῆναι χρή, τεμνόμεναι πάλιν ὑπὸ τοῦ 

ϑεσμοϑέτου μόνου; .αἱ γὰρ πλάχες ἔργον ϑεοῦ ἦσαν, χαὶ ἣ γραφὴ 

γραφὴ ϑεηῦ χεχολαμμένη ἐν ταῖς πλαξί“ (Εχοά. 82, 16). καὶ μὴν 108 
δ τῶν ἐν αὐταῖς δέχα λόγων, οἱ χυρίως εἰσὶ ϑεσμοί, διαίρεσις ἴση γέγονεν 

εἰς πεντάδας, ὧν ἢ μὲν προτέρα τὰ πρὸς ϑεὸν δίκαια, ἢ δὲ ἑτέρα τὰ 

πρὸς ἀνθρώπους περιέχει. τῶν μὲν οὖν πρὸς ϑεὸν διχαίων πρῶτός 169 

ἐστι ϑεσμὸς ὃ ἐναντιούμενος τῇ πολυϑέῳ δόξῃ, διδάσχων ὅτι μοναρχεῖ- 

ται ὁ χόσμος: δεύτερος δὲ ὃ περὶ τοῦ μὴ ϑεοπλαστεῖν τὰ μὴ αἴτια 

10 γραφέων χαὶ πλαστῶν ἐπιβούλοις τέχναις, αἷς Μωυσῆς ἐξήλασε τῆς 

χαϑ᾽ αὑτὸν πολιτείας ἀΐδιον φυγὴν ἐπ᾽ αὐταῖς ψηφισάμενος, ἵν᾽ ὁ μόνος 

91 ἡ. χαὶ | πρὸς ἀλήθειαν τιμᾶται ϑεός: τρίτος δὲ ὁ περὶ ὀνόματος χυρίου, 170 

(οὐ τοῦ) ὃ οὐδ᾽ ἦλθεν εἰς γένεσιν --- ἄρρητον γὰρ τὸ ὃν ---, ἀλλὰ τοῦ 

ταῖς δυνάμεσιν ἐπιφημισϑέντος, διείρηται γὰρ αὐτὸ μὴ λαμβάνειν ἐπὶ 

ι5 ματαίῳ" τέταρτος δὲ ὁ περὶ τῆς ἀειπαρϑένου χαὶ ἀμήτορος ἑβδομάδος, 

ἵνα τὴν ἀπραξίαν αὐτῆς μελετῶσα γένεσις εἰς μνήμην τοῦ ἀοράτως 

πάντα δρῶντος ἔρχηται: πέμπτος δὲ ὁ περὶ γονέων τιμῆς χαὶ γὰρ 17] 

οὗτος ἱερὸς ἔχων τὴν ἀναφορὰν οὐχ ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν σπο- 

ρᾶς καὶ γενέσεως τοῖς ὅλοις αἴτιον, παρ᾽ ὃν μήτηρ τε χαὶ πατὴρ γεννᾶν 

Ὁ ἔδοξαν, οὐ γεννῶντες, ἀλλ᾽ ὄργανα γενέσεως ὄντες. μεϑόριος δ᾽ ὁ ϑε:σ- 172 

υὺς οὗτος ἐγράφη τῆς τε πρὸς εὐσέβειαν τεινούσης πεντάδος χαὶ τῆς 

ἀποτροπὰς τῶν πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀδιχημάτων περιεχούσης, ἐπειδήπερ 

Ἰ οὐ δύο βοτίρβί: οὐδ᾽ Ραρ, δύο οοὐὰ. 2 παιδευϑήνεται χαι ΡΔρ ὃ μονου Ρὰρ: 

ομῃ. εραά. ὃ αὐταῖς Ρᾶρ: ταύταις σ06α. εισιν ῬΔΡ 6 ετερα Ρᾶρ: 
δευτέρα σοαα. 8 εστιν ΡΔΡ 9 «Α]ῖ. ο Ρᾶρ: οῃ. σοήα. 10 αἷς Ρᾶρ: ἃς 6οαα. 
Διωσῆς οοἀά. εξηλασεν Ρδρ 11 χαϑ᾽ αὐτὸν ῬΔΡ: χατ᾽ αὐτὸν οοἀά. 
αὐτοῖς οοαά. ποιησάμενος ΠΗΡ, ψήφῳ 5. 5. ΗΕ’ ινα ΡΔρ 12 ο Ρᾶρ: οἱ. 

(046. 18 οὐ τοῦ δὰαἰαϊ, οὐχ ὃ Μίδηφ. ὃ οὐδ᾽ ἦλθεν Ρὰρ ΑΒ: ὃ οὐ διῆλϑεν 

αΡ2͵ οὐχ ὃ διῆλθεν Η5, ὃ διῆλϑεν ΠΡῚ το ον ΡΔρ: τοὔνομα οοαὰ. 14 διειρη- 

ται Ρὰρ (4ηᾳ.): ἀεί. εἴρηται οοἀα. 18 οΡαρ: οι. ςοαα. ἀεὶ παρϑένου ΑΒ 

γενήσεως ἃ, γεννήσεως Β (Δἴδῃρ.) 20 γεννήσεως Μίδηρ. 20. 231 ϑεσμος 
Ρὰρ: ρησμὸς οοαα. 2] εγράφη Ρὰρ: ἐτάγη εοἰἰὰ. τε οὐ. Β τεινου- 

σης Ρ ΒΡ: τε ἴσης (, ἴσης ΗΡ, ἴσως ΔΑ), οὔσης ν 22 ἀποτροπῆς (ἸΗΡ, ἀποτρο- 

τῆνν τοὺς οι. ΔΒ 

--ὉΘὉΘὉ-ὉΌὉΌὉΌΌὉΌὉΌὉΌὉΌὉΌὉὃὉὃὉὃὉΦὋθὋἝὋ'᾽᾽Ῥ 

᾿. 2. Οίρηι. Αἰοα. δίγοηι. ῬῚ ὃ 134 ρ. δύδ᾽ Τῇ δισσῶς (δισσαί 7), ὡς ἔοικεν, γράφονται δισσοῖς 
ἀνεδμασιν ἐντολαί (δἰο ΒΥ] θυγρία8 ργὸ ἐντολαῖς), τῷ τε ἡγεμονιχῷ τῷ τὲ ὑποχειμένῳ. 
36 μ. 809: εἰκότως τοίνυν αἱ δύο πλάκες τοῖς δισποῖς πνεύμασι τὰς δεδομένας ἐντολάς, τῷ 

ἦξ πλασϑέντι τῷ τε ἡγεμονικῷ, -«. . ἀλλαχῇ εἴρηνται μηνύειν. 
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οἱ ϑνητοὶ γονεῖς τέλος εἰσὶν ἀϑανάτων δυνάμεων, αἱ πάντα γεννῶσαι 

χατὰ φύσιν ἐπέτρεψαν ὑστάτῳ χαὶ τῷ ϑνητῷ γένει μιμησαμένῳ τὴν 

περὶ τὸ γεννᾶν τέχνην σπείρειν’ ἀρχὴ μὲν γὰρ γενέσεως ὁ ϑεός, τὸ 

118 δ᾽ ἔσχατον χαὶ ἀτιμότατον, τὸ ϑνητὸν εἶδος, τέλος. ἧ δ᾽ ἑτέρα πεντάς 

ἐστιν ἀπαγόρευσις μοιχείας, ἀνδροφονίας, κλοπῆς, ψευδομαρτυρίας, ἐπι- ὃ 

ϑυμίάας. οὗτοι Ἰενιχοὶ σχεδὸν πάντων ἁμαρτημάτων εἰσὶ χανόνες, ἐφ᾽ 

174 οὗς ἔχαστον ἀναφέρεσθαι τῶν ἐν εἴδει συμβέβηκεν. (86.) ἀλλὰ καὶ 

τὰς ἐνδελεχεῖς ϑυσίας ὁρᾷς εἰς ἴσα διῃρημένας, ἦν τε ὑπὲρ ἑαυτῶν οἵ 

ἱερεῖς προσφέρουσι τῆς σεμιδάλεως χαὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους τῶν δυεῖν 

ἀμνῶν, οὖς ἀναφέρειν διείρηται. πρωὶ γὰρ τὰ ἡμίση τῶν λεχϑέντων 10 

χαὶ τὰ ἕτερα δειλινῇς ἐχέλευσεν ἱερουργεῖν ὁ νόμος (1,6ν. 6.20. Εχοά. 29, 

838. 39), ἵνα χαὶ ὑπὲρ τῶν μεϑ᾽ ἡμέραν χαὶ ὑπὲρ τῶν νύχτωρ ἀρδομένων 

118 ἅπασιν ἀγαϑῶν ὁ ϑεὸς εὐχαριστῆται. ὁρᾶς χαὶ τοὺς προτιϑεμένους 

ἄρτους ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης, ὡς (εἰς) ἴσα μέρη διανεμηϑέντες οἱ 

δώδεχα ἀριϑμῷ χαϑ᾽ ἐξάδα τίϑενται (1,ον. 24,6) μνημεῖα τῶν ἰσαρίϑμων 16 

φυλῶν, ὧν τὴν ἡμίσειαν ἢ ἀρετὴ Λεία χεχλήρωται ἕξ τεχοῦσα φυλάρ- 

χας, τὴν δ᾽ ἑτέραν ἡμίσειαν οἵ τε Ραχὴλ χαὶ οἱ τῶν παλλαχῶν νόϑοι. 

1[τ6 ὁρᾷς καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ ποδήρους δύο λίθους τῆς σμαράγδου πρός τε 

τοῖς δεξιοῖς χαὶ πρὸς τοῖς; εὐωνύμοις ἰσότητι διῃρημένους, οἷς χαῦ᾽ 

ἑξάδα ἐγγέγλυπται τὰ τῶν δώδεχα φυλαρχῶν ὀνόματα, ϑεῖα γράμματα Ὁ 

1171 ἐστηλιτευμένα, θείων φύσεων ὑπομνήματα (Εχοά. 28, 9---12). τί δ᾽ : 

οὐχὶ δύο ὄρη συμβολιχῶς δύο γένη λαβὼν χαὶ πάλιν ἰσότητι διαχρίνας 

ἀναλογούσῃ τὸ μὲν ἀπένειμε τοῖς εὐλογοῦσι, τὸ δ᾽ αὖ τοῖς χαταρωμέ- 

1 δυνάμεις ΑΒ πᾶν α ὃ ἀρχηι Ῥὰρ γεννήσεως δδηνσ. 4 ρῥγίυβ 

δὲ οοἀάὰ. ἀτομώτατον τῶ ἀϑλητῆ εἶδος ΑὉ ἡ οὦῃ. ῬΔρ 8. απαγορεῦσεις 

Ῥδρ ψευδομαρτυρίας οπ.. Ρᾶρ Ὁ διαταγμάτων οοηϊ. δησ. εἰσιν Ρὰρ 
Ἵ ἀναφαίνεσϑαι (α 8 οὐσίας Η!ΡῚ τε] τὸ ΟΗΡ ἑεαυτων Ῥᾶρ: αὑτῶν 

ΑἩ3, ἀὐτῶν οοἰοτϊ 8. 9 οἵ ιερεις προσφερουσι Ρᾶρ: ἀνάγουσιν οἱ ἱερεῖς σοἀα. 
9 τῆς] διὰ τῆς ΑΒ δυεῖν Ρᾶρ (ἃ: δυοῖν σείθτγὶ 10 πρωΐας Β τὰ ἥμισυ 
ΗΡ 11 χαὶ τὰ ἕτερα Ρᾶρ 1 (τὰ ἴῃ τ8. Η): χαὶ ϑάτερα ΑΒ, χαϑ᾽ ἕτερα ΠΡ (866 
ἕοοτγ. ΡΒ), {πη ἑσπέρας αἀὰ. ΛΕΡἢ, ἑτέρα ΗἸ ((6]. ἢ Ρ᾽, ἑτέρη ἃ δειληνης Ρὰρ 
ροβί ἐχέλευσεν δά. ὄντως οοαα. ὃ νόμος] ὄνομα ΑΒ 12 μεϑ᾽ --ὑπὲρ τῶν οπ,. 

οοαά. αδρομενων ΡΔρ, ἀδομένων ΔΒ 18 προστιϑευένους Ρὰρ Ρ 

14 εἰς Δάά. Μδηρ. ἰσαμερῇ ΠΡ . διανεμηϑεντας ΒΔ 1 αριϑμωι 
χαι (χαὶ ἀ6]6ν]) χαϑ᾽ εξαδα Ρᾶὰρ: χαϑ᾽ ἑξάδα ἀριϑμῶ οοὐα. 117 ὃε Ρὰρ 
οἢ ἤ ΑΒ “Ῥαχιὴλ Η οἱ οοὐά.: οἵη. Ρδρ τῶν παλλαχων νοϑοι Ρδρ: 
τῶν ἄλλων εοσά. 18 δυ) Ρὰρ: δώδεχα ᾿οαα. 19 πρὸς οπι. ςοὐα. 

ἡρημένους ἃ ροβί οἷς δα ἀ. τὰ ἴσα οοαϊ. 20 φυλάρχων ΑΒ 22 δἰϊογατη 

ὃνο Ρᾶρ: οἴῃ. οοὐά. 28 δ᾽ δι’ ἃ αὐτοῖς ΑΟῊΗΡ, οὐ τοῖς [, 
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[98 ΝΥ. νοῖς ἕξ ἐφ᾽ ἑχατέρου [ στήσας φυλάρχας (Ὠουΐί. 27, 11---18), ἵνα τοῖς 

χρείοις νουϑεσίας οὖσιν ἐπιδείξῃ, ὅτι χαὶ ἰσάριϑμοι (ταῖς) εὐλογίαις αἱ 

41 

ἀραὶ καὶ σχεδόν, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, ἰσότιμοι; δμοίως γὰρ οἵ τε ἔπαινοι 178 

τῶν ἀγαθῶν χαὶ οἱ ψόγοι τῶν μοχϑηρῶν ὠφελοῦσιν, ἐπεὶ χαὶ τὸ φυ- 

8 γεῖν τὸ χαχὸν τῷ ταἀγαϑὸν ἑλέσθαι παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅμοιον χαὶ 

ταὐτὸν ἐνομίσϑη. (9571.) χαταπλήττει με χαὶ ἢ τῶν προσαγομένων τῷ [79 

ἱλασμῷ δυεῖν τράγων ἐπίχρισις ὁμοῦ χαὶ διανομὴ τεμνομένων ἀδήλῳ 

χαὶ ἀτεχμάρτῳ τομδῖ, χλήρῳ᾽ λόγων γὰρ δυεῖν ὁ μὲν τὰ τῆς ϑείας 

ἀρετῆς πραγματευόμενος ἀνιεροῦται χαὶ ἀνατίϑεται ϑεῷ, ὃ δὲ τὰ τῆς 

10 ἀνθρωπίνης χαχοδαιμονίας ἐζηλωχὼς γενέσει τῇ φυγάδι’ χαὶ γὰρ ὃν 

ἔλαχεν αὔτη χλῆρον, ἀποπομπαῖον χαλοῦσιν οἱ χρησμοί (μεν. 16, 8), 

ἐπειὸὴ μετανίσταται χαὶ διῴχισται χαὶ μαχρὰν ἀπελήλαται σοφίας. 

ἐπισήμων 1ε μὴν χαὶ ἀσήμων ὥσπερ νομισμάτων, οὕτως καὶ πραγμάτων 180 

ὄντων ἐν τῇ φύσει πολλῶν ὁ ἀόρατος τομεὺς οὐ δοχεῖ σοι διελεῖν παντ᾽ 

15 εἰς μοίρας ἴσας χαὶ τὰ μὲν ἐπίσημα χαὶ δόχιμα τῷ παιδείας ἐραστῇ, 

τῷ δὲ ἀμαϑαίνοντι τὰ ἀτύπωτα χαὶ ἄσημα προσνεῖμαι; ,,ἐἐγένετο“ γάρ 

φησι ,τὰ μὲν ἄσημα τοῦ Λάβαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ ᾿Ιαχώβ“ (6θη. 

90,42). καὶ γὰρ ἢ ψυχή, τὸ χήρινον, ὡς εἶπέ τις τῶν ἀρχαίων, ἐχμα- 

Ἰεῖον, σχληρὰ μὲν οὖσα χαὶ ἀντίτυπος ἀπωϑεῖ χαὶ ἀποσείεται τοὺς 

40 ἐπιφερομένους χαραχτῆῇρας χαὶ ἀσχημάτιστος ἐξ ἀνάγχης διαμένει, πει- 

ϑήνιος δ᾽ ὑπάρχουσα καὶ μετρίως ὑπείχουσα βαϑεῖς τοὺς τύπους δέχε- 

ται χαὶ ἀναμαξαμένη τὰς σφραγῖδας ἄχρως διαφυλάττει τὰ ἐνσημανϑέντα 

181 

1 εξ ἐφ᾽ Ραρ: ὁ ἐξ ἐφ᾽ ἃ, ἐξ οοίοτὶ φυλάρχους ΑΒ, οπι. ΡΔρ 2 ταῖς 
δαϊαὶ εὐλογίας ΟΒΗΡ αι Ραρ: οἴῃ. (066. 4 οφελουσιν ἐπι Ρᾶρ 
ἅ, ὃ φεύγειν Ῥ6Γ οττότθῃ Μίδηρ. 5. τὸ χαχοὸν Ρδρ: χαχὸν ο066. Ν τῷ Ρὰρ ΑἩΡΝ: 
τὸ Β, χαὶ τὸ τα ἀγαϑον (8ϊ6) Ρᾶρ: αγαϑὸν εοἀά. Ν, ἐλέσϑαι ἀγαϑὸν ἰταῃ5ρ. Ν 
0 ταυτὸ ἃ νενόμισται εοαἀὰ. Ν 1 δυεῖν Ρὰρ ( : δυοῖν σοίοτὶ ἀπόχρι- 
σις 1, 8 χαὶ --- χλήρῳ᾽ οἴ. Ρδρ λογω Ῥὰρ δυεῖν ΡΔρ Ἃ: δυοῖν οοἰοτὶ 

9 τῷ ϑεῶ Β 12 διωχισται Ρᾶρ: διώχεται σ06α. ἀπεληλασται Ρὰρ 

18 γε] τὲ ΑΒ 14 ὁ ΑΒΗ: ου. Ρὰρ 6Ε!Ρ πάντ᾽ οὔ. Πσο6α. 15 μοιρα- 
σίας (Ἱ χαὶ δόχιμα ροϑί ἐραστῇ ἰγδηβροβ. Ἂοαὰ. 16 δ᾽ ΑΒ 
ΠΠ φῃσιν Ρὰρ Β δΡᾺΡΝ 18 χαὶ γὰρ ἡ ΟοΒη: ὡς γὰρ ἡ ᾿Δῃ, 
ι γὰρ οοα. Ν χηρῖνον ΡΔΡ (δίδηρ.): χαίριον ὁοαα, Ν 19. οὐσαν 
Ρ ἂρ ἀντωϑεῖ οοἀὰ. Ν, ἀπωϑεῖται σοηϊοΐο 20 ροβί ἐπιφερομένους Δα. 
δὲ (ἢ διαμένει ἐξ ἀνάγχης Ν διαβαίνει ΑΒ 91 δὲ ΑΒΝ 22 ἀχρως 
Ρὰρ: ἀχριβῶς οοὐἀά. Ν 
-. Θ Ὡ ὃ2 το2οὦὃὦὃὮὃὔὗὖ πι͵ἴ!͵͵  86ὃἷἝἷἝἿ 

ὃ- Θ᾿ ὁμοίως -- νενόμισται Ν [0]. 166τ. 16-- 42,1 ἐγένετο --- εἴδη Ν [9]. 166τ, 
ἰδ Ῥ᾽ηαίοηϊβ Τμθδϑί. Ρ. 1916. 



49 ΡΗΙΠΚΟΝΙΒ 

182 ἀνεξάλειπτα εἴδη. (88.) ϑαυμαστὴ μέντοι χαὶ ἢ τοῦ τῶν ϑυσιῶν 

αἵματος ἴση διανομή, ἣν ὁ ἀρχιερεὺς Μωυσῆς φύσει διδασχάλῳ χρησά- 
μενος διένειμε. λαβὼν“ γάρ φησι ,τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος ἐνέχεεν 

εἰς χρατῆρας" τὸ δὲ ἥμισυ προσέχεε πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον“ (Εχοά. 

24, 6), ὅπως ἀναδιδάξῃ, ὅτι τὸ σοφίας ἱερὸν γένος διττόν ἐστι, τὸ ὃ 

188 μὲν ϑεῖον, τὸ δὲ ἀνθρώπινον: χαὶ τὸ μὲν ϑεῖον ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον, 

οὗ ἕνεχα τῷ ἀμιγεῖ χαὶ ἀχράτῳ χαὶ χατὰ τὴν μόνωσιν μονάδι ὄντι 

σπένδεται ϑεῷ, τὸ δὲ ἀνθρώπινον μιχτὸν χαὶ χεχραμένον, ὃ τοῦ μιχ- 

τοῦ χαὶ συνθέτου χαὶ χεχραμένου γένους χατασχεδάννυται ἡμῶν, ὁμόνοιαν 

χαὶ χοινωνίαν χαὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ χρᾶσιν μερῶν τε χαὶ ἡϑῶν ἐργασόμε- 10 

184 νον. ἀλλὰ γὰρ χαὶ τῆς ψυχῆς τὸ μὲν ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον μέρος ὃ 

ἀχραιφῳνέστατος νοῦς ἐστιν, ὃς ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαταπνευσϑεὶς ἄνωϑεν ὅταν 

ἄνοσος χαὶ ἀπήμων διαφυλαχϑῇ, τῷ χαταπνεύσαντι χαὶ ἀπαϑῇ παντὸς 

χαχοῦ διαφυλάξαντι προσηχόντως ὅλος εἰς ἱερὰν σπονδὴν ἀναστοιχειω- 

ϑεὶς ἀνταποδίδοται" [ τὸ δ᾽ αὖ μιχτὸν γένος τὸ αἰσϑήσεών ἐστιν, ᾧ ρμ. 49: 

185 χρατῆρας οἰχείους ἢ φύσις ἐδημιούργησε. χρατῆρες δὲ δράσεως μὲν [6 

ὀφθαλμοί, ἀχοῆς δὲ ὦτα χαὶ μυχτῆρες ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων αἱ 

ἁρμόττουσαι δεξαμεναί. τούτοις ἐπιχεῖ τοῖς χρατῆοσιν ὃ ἱερὸς λόγος τοῦ 

αἵματος ἀξιῶν τὸ ἄλογον ἡμῶν μέρος ψυχωϑῆναι καὶ τρόπον τινὰ λο- 

1 τὰ εἴδη Ν, εἴδη οὔ. 1} τῶν οἴη. (οα΄. 2 ἀρχιερεὺς) ἱεροφάντης γο] ἀρχι- 
προφήτης σοηΐ. λίδηρ. Μωσῆς (ἫΡ ὃ διενιμε Ρὰρ ἐνέχεε (ἱ 
4 εἰς --- προσέχεε οπ. (ἰ προσεχεεν Ῥδρ, προσέσχε Ῥ, πρόσεχε Η! τὸ ου. ἃ 

θ δ᾽ Ρὰρ Ἴ αἰἱ. χαὶ Ρὰρ (ὑ: οτῃ. Τοίοτγὶ μόνωσιν Ῥᾶρ: ἕνωσιν οσο(α. 

8 σπένδει σοαά. ἀνθρώπινον οπι. Ρδρ ὃ ΑΒ: οα. ὰρ (ΠΡ 9. χεχραμ- 

μένου ἩΡ 10 μερων Ῥὰρ: μελῶν ςοαα. ἐργασόμενος (ἱ, ἐργασάμενος ΠΡ 

11 γὰρ χαι Ρᾶρ: γὰρ (ΠΡ, οπ. ΑΒ ὁ οἴῃ. ςοαὰ. 18 ἀπαϑεῖ Π 14. ὅλος 

οοἀά. (ὅλως 1.): ὁ λογος ὰρ σπονδὴν Ῥὰρ (ἰ: σπουδὴν σοἰοτὶ 1ὃ γενος δρ: 

μέρος οοὐά. τὸ] τῶν 160 χρατῆρες] χρατηρας ὰρ 11 τῶν ΡὰΡ υἱ νἱα.: τούτων 

οοὐὰ. ἄλλων Ῥὰρ (οἷ. ΑἸηῦτγοβ.): οὐ). “066. 18 (τὸ ἥμισυ) τοῦ ὁοομΐ. (Οἤη 

154ᾳ. «πιόγοβ. ἔριδι. 6ὅ, 2: 1118 (ρ818) 4088 ἰῃ ογδίθγαβ 1" Ὁ {Ἰ{ῸῚ πηογα}}18 οἴ, ἢδες 
4086 88 αἰΐαγο οδυηα τ Γ τηγϑίϊεα, 60 αποὰ ΑἸ ΠΟ τη ηθγΓο οἱ δἀβρίγαϊοηθ χυδάδιῃ ἢιι- 

818 ἱπίαηαδίαγ τη 1018... 15-.19 ἰδέα, ὅ: Οτδίογοϑ ἰρίγ βθηϑαιιῃ 

τθεθρίδουϊδ. ογδίθγθθ ΟΟὉ] δυηῃΐ ἄιο, 80ΓΘ8 ϑιηΐ, ὨδΔΙῸ5 ϑηΐ, 05 αυοαὰθ οἱ 8]180 
ρϑγῖθϑ σοηυθηϊθηΐθβ ΓΘ τὶ. ΟΟἸ] Θηΐ) Υἱϑαῖ γϑοϊρίαπί οἱ ιηἰηϊδίγαηῖ, δυάί τ 

ΔΌΓΟΒ, ΟΟΟΓΘΙῚ ὨᾶΓΕΒ8, οΥἂ ραυδίδίιπ), αἱ οοΐοτα. ἴῃ ᾿ἰϑίοβ. ογδίθγοβθ γϑγθτ 1184, ἴῃ 400 

δ81 ργμοϊρϑίαβ ϑδοογαοί! νοὶ ργορθοίϊαθ, οὔ παϊν ϑδηρα 8. 80] ρᾶγίθϑ, αἱ νἱν σοί δἱ- 

46 δηϊμηοὶ ἰγγδί! Δ Ὁ}1608 ΡΟΓΙΓΟΏΘ8 οἱ ἰδοϊδίὶ γί] Δ Ὸ}168. δ᾽. τπηϑηΐθ8 ἤοιηϊπαπὶ ΥἹΥΪ- 

δοδυ... 
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γιχὸν γενέσϑαι, ταῖς μὲν νουϑεσίαις περιόδοις ἀχολουϑῇσαν, ἀγνεῦσαν δὲ 

τῶν ὀλχὸν ἀπατεῶνα προτεινόντων δύναμιν αἰσϑητῶν. ἄρά γε οὐχὶ 186 

τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὸ δίδραχμον διενεμήθη τὸ ἅγιον, ἵνα τὸ μὲν 

ἥμισυ αὐτοῦ, τὴν δραχμήν, χαϑιερῶμεν λύτρα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς χατα- 

ὅ τιϑέντες (Εχοά. 80, 12. 18), ἣν ὁ μόνος ἀψευδῶς ἐλεύϑερος καὶ ἐλευ- 

ϑεροποιὸς ϑεὸς ὠμῆς χαὶ πιχρᾶς παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων δεσποτείας 

ἱχετευϑείς, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χωρὶς ἱχεσίας, ἀνὰ χράτος ἐχλύει, τὸ δ᾽ 

ἕτερον μέρος τῷ ἀνελευϑέρῳ χαὶ δουλοπρεπεῖ γένει χαταλίπωμεν, οὗ 

χεχοινώνηχεν ὃ λέγων ,Ἰγάπηκα τὸν χύριόν μου,“ τὸν ηγεμόνα ἐν ἐμοὶ 

10 νοῦν, οχαὶ τὴν γυναῖχά μου, τὴν φίλην καὶ οἰχουρὸν παϑῶν αἴσϑησιν, 

ν»καὶ τὰ παιδία,“ τὰ χαχὰ τούτων ἔγγονα, ,»οὐχ ἄπειμι ἐλεύϑερος 

(ἔχοά. 21, 5). ἀνάγχη γὰρ καὶ τῷ τοιούτῳ γένει χλῆρον ἄχληρον χαὶ 187 

ἀποπομπαῖον ἐχ τοῦ διδράχμου δοϑῆναι, ἐναντίον τῇ ἀνατεϑειμένῃ 

δραχμῇ τε χαὶ μονάδι" μονὰς δὲ οὐτε προσϑήχην οὔτε ἀφαίρεσιν δέ- 

15. χεσϑαι πέφυχεν, εἰχὼν οὖσα τοῦ μόνου πλήρους ϑεοῦ. χαῦνα γὰρ τά 188 

τε ἄλλα ἐξ ἑαυτῶν, εἰ δέ ποὺ χαὶ πυχνωϑείη, λόγῳ σφίγγεται ϑείῳ. 

χόλλα γὰρ χαὶ δεσμὸς οὗτος πάντα τῆς οὐσίας ἐχπεπληρωχώς" ὁ δ᾽ 

εἴρας χαὶ συνυφήνας ἔχαστα πλήρης αὐτὸς ξαυτοῦ χυρίως ἐστίν, οὐ δεη- 

ϑεὶς ἑτέρου τὸ παράπαν. (39.) εἰκότως οὖν ἐρεῖ Μωυσῆς" ,,2 πλουτῶν 189 
Ὶ ΄ [᾿ ’ " ᾽ ) ἣ - ρ ’ - 

“0 οὐ προσϑήσει, χαὶ ὃ πενόμενος οὐχ ἐλαττώσει ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τὴῦ 

διὸράχμου“ (Εχοά. 80, 10), ὅπερ ἐστίν, ὡς ἔφην, δραχμή τε χαὶ μο- 

νάς ἴ, πᾶς ἂν ἀριϑμὸς εἴποι τὸ ποιητικὸν ἐχεῖνο 

ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι. 

 νουϑεσίας Α (ὁοηΐ. Τι.), νοῦ ϑείχις σοὨΪΟΙΟ περίοδους ὕδρ, προόδοις οοηΐ. 
δίδῃρ. δὲ] των δὲ Ρᾶὰρ 2 τῶν] τὸν 1}, τὸν τῶν Ρ ὁλχὸν (χαὶ Μίδιιρ. 

προτεινοντων ΡΔΡ: προτεινάντων (06. ὃ τοῦτον τὸν τροπὸν ΡΔρ: τούτω τῶ 
τρόπω οσοαα. χαὶ τῶ ὀιδαγωυὸν (ἱ διενοήϑη Η 4 δραγμὴν ΠῚ 
χαϑιερωνεν (85) Ραρ: χαϑίρωμεν (ἱ, χαϑήρωμεν Α1}, χαϑάρωμεν Η!}Ρ ὃ ἀψευδῶς 
θη. εοὐά. Ἵ ἐστιν ΡΔρ εγλυει Ρὰρ Ἴ. ὃ τὸ δ᾽ --- ἀνελευϑέρῳ οἴῃ. ῬΔρ 
8 χαταλείπωμεν Υ 9 μου τὸν χύριον οοαμ. 811. τὸν] τὸν δὲ (ἃ 11 τὰ χαχὰ 
ΠῊΡ: τὰ χατα Ρϑρ, χαχὰ ΑΒ ἔχγονα ΑΒ6 12 ἄκληρον οτῃ. (ὦ 12 δι- 
δράγμου Η!Ρ!: τὴν ἐναντίον (ανατεϑειγμενηι ΡΔΡ, τὸν ἐναντίον τῇ ἀνατ. ἑοπί οἷο 

ϑ 
4 οὔτ᾽ ΑΒ 16 αὑτῶν Ρ, αὐτῶν Η! πυχνωϑειη ΡΔρ: πυχνω (πυχνωϑεὶς 19) 

η ῬΙΗι πυχνωϑὲν εἴη (Η2, πυχνωϑεὶς εἴη τις ΑΒ 11 γάρ ἐστι χαὶ Ἄσοαα. 

τὰ χεάντα οοαή. 117. 18 ὁ διείρας καὶ συνυφάνας ΑΒ 18 χύριός ΛΒ 19 τὸ] 
ὋΩ ῬᾺρ Μωσῆς ΟΡ 21 διδράγμου ΠῚΡ ἔφη ΔΒ 22 πᾶς ἀνάριϑμος 
ἄρα ἂν οτ". ΑΒ 93 λήξω, ἐχ σέο οοάα. 
----- Ἐς. . .. 

“Ὁ Ἥρῃ. []. 797. 



44 ῬΗΙΠΟΝΙΘ 

190 λήγει τε γὰρ ἀναλυόμενος ὁ χατὰ σύνϑεσιν ἀπειράχις ἄπειρος ἀριϑωὸς 

εἰς μονάδα, ἄρχεταί τε αὖ πάλιν ἀπὸ μονάδος εἰς ἀπερίγραφον συντιϑέ- 

μενος πλῆϑος. διόπερ οὐδ᾽ ἀριϑμόν, ἀλλὰ στοιχεῖον χαὶ ἀρχὴν ἀριῦ- 

19] μοῦ ταύτην ἔφασαν, οἷς ζητεῖν ἐπιμελές. ἔτι τοίνυν τὴν οὐράνιον τρο- 

φὴν --- σηφία δέ ἐστιν --- τῆς ψυχῆς, ἣν χαλεῖ μάννα, διανέμει πᾶσι ὅ 

τοῖς χρησομένοις ϑεῖος λόγος ἐξ ἴσου, πεφροντιχὼς | διαφερόντως ἰσήότη- ρΡ. 815 

τος. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῇς λέγων: ,,κοὐχ ἐπλεόνασεν ὃ τὸ πολὺ, χαὶ ὁ 

τὸ ἔλαττον οὐχ ἠλαττόνησεν“ (Εχοά. 16, 18), ἡνίκα τῷ τῆς ἀναλογίας 

ἐχρήσαντο ϑαυμαστῷ καὶ περιμαχήτῳ μέτρῳ’ δι᾽ οὗ συνέβη μαϑεῖν, 

ὅτι ἔχαστος “εἰς τοὺς χαϑήχοντας“ (Εχοά. 16, 16) παρ᾽ ἑαυτῷ συνέ- 10 

λεξεν οὐχ ἀνθρώπους μᾶλλον ἢ λογισμοὺς χαὶ τρόπους" ὅ γὰρ ἐπέβα- 

λεν ἐχάστῳ, τοῦτ᾽ ἀπεχληρώϑη προνοητιχῶς, ὡς μήϑ᾽ ὑστερῆσαι μήτ᾽ 

192 αὖ περιττεῦσαι. (40.) τὸ δὲ παραπλήσιον τῆς χατ᾽ ἀναλογίαν ἰσότη- 

τος ἔστιν εὑρεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ λεγομένου Πάσχα. []άσχα δέ ἐστιν, ὅταν 

ἢ ψυχὴ τὸ μὲν ἄλογον πάϑος ἀπομαϑεῖν μελετᾷ, τὴν δ᾽ εὔλογον εὖ- 16 

1983 πάϑειαν ἑχουσίως πάσχῃ διείρηται γάρ, οἐὰν ὀλίγοι ὦσιν οἱ ἐν τῇ 

οἰχίᾳ, ὥστε μὴ ἱχανοὺς εἶναι εἰς τὸ πρόβατον, τὸν πλησίον γείτονα 

προσλαβεῖν, χατ᾽ ἀριθμὸν ψυχῶν, ἵν᾽ ἕκαστος τὸ ἀρχοῦν αὐτῷ συνα- 

ριϑμῆται (Εχοά. 12,4), μοῖραν, ἧς ἐστιν ἐπάξιός τε χαὶ γρεῖος, εὕ- 

194 ρισχόμενος. ἐπειδὰν δὲ χαὶ τρόπον χώρας τὴν ἀρετὴν εἰς τοὺς οἰχήτο- 2 

ρας αὐτῆς ἐθελήσῃ διανέμειν, τοῖς πλείοσι πλεονάζειν χαὶ τοῖς ἐλάττο- 

σιν ἐλαττοῦν τὴν κατάσχεσιν προστάττει (Ναπι. 80, 8), διχαιῶν μήτε 

τοὺς μείζους ἐλαττόνων ἀξιοῦν --- χενοὶ γὰρ ἐπιστήμης ἔσονται --- μήτε 

τοὺς ἐλάττους μειζόνων: χωρῆσαι γὰρ τὸ μέγεϑος αὐτῶν οὐ δυνήσονται. 

1 συνήϑειαν Η 2. τε Ῥδρ: δὲ εοἀα. 9. οὐδ᾽ Ρὰρ: οὐχ οοἀά. 4 αὐτὴν 
ΑΒ ἐπιμελὲς (ταῦτα) εοῃΐεΐο ὅ σοφία δέ ἐστιν τῆς οὔ. οοἀα. 6 λόγος ϑεῖος 

ΑΒ, ϑεῖος οπ!. })»8Ρ διαφέροντι (ἢ 1 Μωτῆς (Η͂Ρ ὁ] ᾧ ν 

δ] ὧν Ἴ. 8 ὁ τὸ οῃ. ὰρ 8 ἐλαττὸν Ρᾶρ: ὀλίγον σοαα. ἠλαττό- 

νῆσεν ΟΛΒΡ: ελαττωσε Ράρ, ἐλαττόνησεν Η ὃ ἐχρησαντωι ΡᾺρ μέτρῳ οτ.- 

ΗΠΡῚ συνέστηχε ΡΗ! 10 αὐυτωι Ρὰρ 11 ἀνϑρώπους] ἀγγεῖα ΑΒ 

ὃ] α Ἀδὰρ 12 απεπληρωϑη Ρδὰρ μήτε Ὀΐ8 Ἄσοαἰ. 1Ὁ χατα Ρὰρ 1ὅ ἡν 
ψυχὴ ροϑί ἀπομαϑεῖν ἰγᾶη8ρ. Δ}} αποπαϑειν ΡᾺρ - τὴν] τη Ρὰρ 10 ἑχουσίωνν 

πάσχα α πασχει Ῥὰρ οἱ οἵη. 48 18 χατ᾽ ἀριϑμὸν προσλαβεῖν Α]} 

(ψυχων κατ᾽ αριϑμ)ον ᾿"ὰρ 19 συναριϑμεῖται (1Π| μοῖραν Μδῃρ: μοίρας οοἠά..- 

(Ραρ ἢ) Ροβὶ χρεῖος Δαἀ. ἐστὶν ΠΡ 20 χαὶ οἴῃ. ΑΒ τρόπων (ἃ, τρόπω ΑΒ 

τὴν ἀρετὴν οἴῃ. ἢ 21 αὐτῆς Ρὰρ (ἢ: αὐτοὺς ΗΡ, αὐτοῦ ΔΑ πλείοσιν ΡΔΡ 

22 μήτε] μὴν (ὦ 2), 28 μείζους --- τοὺς δ΄. Η3, μήτε τοὺς --- ἀξιοῦν ἴῃ τηρ΄. "3 

98. χενοὶ --- ἔσονται οἰη. ΠΡ', ᾿ἰη. 21 ροκῖὶ πλεονάζειν Ρ6Γ ΘΙΤΟΙΘΙῺ μ08. Μδηρ. μήτε! }Κ 

μήτε μὴν Η 24 αὐτῶν τὸ μέγεϑος ἐ0αα. 
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(41.) τῆς δὲ χατ᾽ ἀριϑμὸν ἰσότητος ἐναργέστατον δεῖγμά ἐστι τά τε [19 

τῶν δώδεχα ἀρχόντων ἱερὰ δῶρα (Νυπι. 7, 10 544.) χαὶ ἔτι τὰ ἀπὸ 

τῶν δώρων διανεμόμενα τοῖς ἱερεῦσιν’ οἐχάστῳ“ γάρ φησι ,τῶν υἱῶν 

᾿Ααρὼν ἔσται τὸ ἴσον“ (μον. 6,40). παγχάλη δὲ χαὶ ἢ περὶ τὴν σύν- 196 

5. ὕϑεσιν τῶν ἐχϑυμιωμένων ἐστὶν ἰσότης" λέγεται γάρ’ .λάβε σεαυτῷ 

ἡδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα χαὶ χαλβάνην ἡδυσμοῦ χαὶ λίβανον διαφανῆ, 

ἴσον ἴσῳ, χαὶ ποιήσουσιν αὐτὸ ϑυμίαμα μύρον, μυρεψοῦ ἔργον συνϑέ- 

σεως χαϑαρᾶς, ἔργον ἅγιον“ (Εχοά.80,84.85). ἕχαστον γὰρ τῶν μερῶν 

ἐχάστῳ φησὶ δεῖν ἴσον συνέρχεσϑαι πρὸς τὴν τοῦ ὅλου χρᾶσιν. ἔστι δ᾽ 197 

ΔΟ οἶμαι τὰ τέτταρα ταῦτα, ἐξ ὧν τὸ ϑυμίαμα συντίθεται, σύμβολα τῶν 

στοιχείων, ἐξ ὧν ἀπετελέσϑη σύμπας ὃ χόσμος. σταχτὴν μὲν γὰρ 

ὕδατι, γῇ δὲ ὄνυχα, χαλβαάνην δὲ ἀέρι, τὸν δὲ διαφανῇ λιβανωτὸν πυρὶ 

ἀπειχάζει’ σταχτὴ μὲν γὰρ παρὰ τὰς σταγόνας ὑδατῶδες, ξηρὸν δὲ 

ὄνυξ χαὶ γεῶδες, τῇ δὲ χαλβάνῃ τὸ ᾿δυσμοῦ πρὸς τὴν ἀέρος ἔμφασιν 
15 προσετέϑη --- τὸ γὰρ εὐῶδες ἐν ἀέρι ---, τῷ δὲ λιβανωτῷ τὸ διαφανὲς πρὸς 

φωτὸς ἔνδειξιν. διὸ χαὶ τὰ βάρος ἔχοντα τῶν χούφων διεχώρισε, τὰ 198 

μὲν τῷ συμπλεχτιχῷ συνδέσμῳ ἑνώσας, τὰ ὃὲ διαλελυμένως ἐξενεγχών" 

01 Μ. ἔφη γάρ’ ,λάβε σεαυτῷ ἡδύσματα, σταχτήν, ὄνυχα“, ταῦτα ἀσύνδετα, 

τῶν βάρος ἐχόντων, ὕδατός τε χαὶ γῆς, σύμβολα, εἶτα ἀφ᾽ ἑτέρας 

350 ἀρχῆς μετὰ συμπλοχῇς οχαὶ χαλβάνην ᾿δυσμοῦ καὶ λίβανον διαφανῆ “, 

ταῦτα πάλιν χαϑ᾽ ἑαυτά, τῶν χούφων, ἀέρος χαὶ πυρός, [τὰ] σημεῖα. 

τὴν ὃὲ τούτων ἐμμελῇ σύνθεσίν τε χαὶ χρᾶσιν τὸ πρεσβύτατον χαὶ τε- 199 

λειότατον ἔργον ἅγιον ὡς ἀληϑῶς εἶναι συμβέβηχε, τὸν χόσμον, ὃν διὰ 

συμβόλου τοῦ ϑυμιάματος οἴεται δεῖν εὐχαριστεῖν τῷ πεποιηχότι, ἵνα 

ὥξο λόγῳ μὲν ἢ μυρεψιχῇ τέχνῃ κχατασχευασϑεῖσα σύνϑεσις ἐχϑυμιᾶται, 

ἔργῳ δὲ ὁ ϑείᾳ σοφίᾳ δημιουργηϑεὶς κόσμος ἅπας ἀναφέρηται πρωὶ χαὶ 

δειλινῆς ὁλοχαυτούμενος. βίος γὰρ ἐμπρεπὴς χόσμῳ τῷ πατρὶ χαὶ 200 
- .... 

Ἃ τῆς] τὴν α 2 δώδεχα] ια΄ ΠΡ 4 παγχάλως ςοαά. περὶ] παρὰ 
429 ἐνθυμιωμένων ΑΒ, ἐχϑύμων μένων τὶ Ὁ ηδυσμου Ρᾶρ (Τιγη.): ἀρωμάτων 
«-οὐὰ. 1 δηΐθ ἴσον δα). ἐξαίρετον ἐξαιρέτω εοαά. ἴσον] ἴσω (ἰ 
“αὐτὸ ΛΗΡ: αὐτῶ Ρὰρ ΑΒ μόρον) μυρεψιχόν σοηϊοὶο 8 χαϑαρὸν οοηϊοεΐο 
ζΡδρ}) 9 φηίσιν) ΡΔᾺρ φησὶν ἰδεῖν ΑΒ 9. 10 εστιν οιμαι 80 
10 τέσσαρα οοἀά. ταῦτα οτη. ΑΒ σύμβολον Η"Ρ 12 λίβανον 113 1ὃ στάχτην 

Ῥὰρ αὶ περὶ ΑΒ, οἱ βὶς βδϑθρίιιβ, χαοιΐ ἰοἴτα ποη δαηοίδθο 14 τηι δε χαλβα- 
νη τὸ Ῥᾶρ: ἡ δὲ χαλβάνη τοῦ εοὐά. 15 προσετεϑες Ρδρ λιβάνω Η2 
Ιθ τὰ] τὸ ἃ διεχωρησεν ῬΔΡ 11 συμπλεχτιχῶς ( διαλελυμένων (ἰ 
18 ἐφη γαρ Ρδᾶρ: ἔφησε «064. 19 εἴτε ((, εἴτ᾽ Α}} 20 γαλβάνησιν (ἰ 
ἠδύοσμον ΑΙ 21 τὰ 5860 81 24 εὐχαρισταν [0 20 μυρεψιχὴ ΒῊΡ 
20 δὲ ὁ οτ!. [80 
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ποιητῇ συνεχῶς χαὶ ἀδιαστάτως εὐχαριστεῖν, μονονοὺχ ἐχϑυμιῶντι χαὶ 
ἀναστοιχειοῦντι ἑαυτὸν πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μηδὲν ϑησαυρίζεσϑαι, ἀλλ᾽ 

201 ὅλον ἑαυτὸν ἀνάθημα ἀνατιϑέναι τῷ εγεννηχότι ϑεῷ. (42.) ϑαυμάζω 

χαὶ τὸν μετὰ σπουδῆς ἀπνευστὶ ὃραμόντα συντόνως ἱερὸν λόγον, οἶνα 

στῇ μέσος τῶν τεϑνηχότων χαὶ τῶν ζώντων’ εὐθὺς“ γάρ φησι Μωυ- 

σῆς ,ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“ (Ναῃ. 16, 47. 48). ἀλλ΄ οὐχ ἔμελλε χο- 

πᾶσαι χαὶ ἐπιχουφίσαι τὰ περιϑρύπτοντα χαὶ χαταγνύντα χαὶ συντρί- 

βοντα τὴν ἡμετέραν ψυχήν, διαχρίναντος χαὶ διατειχίσαντος τοῦ ϑεοφι- 

λοῦς τοὺς ὁσίους, οἱ ζῶσιν ἀψευδῶς, ἀπὸ τῶν ἀνοσίων, οἱ τεϑνήχασι 

202 πρὸς ἀλήϑειαν, λογισμῶν; τῷ γὰρ ἐγγὺς εἶναι πολλάχις νοσούντων χαὶ 

οἱ σφόδρα ὑτιαίνοντες ἐνδεξάμενοι τὴν ἐχείνων νόσον ἐμέλλησαν τελευ- 

τῆσαι. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον ἔτι παϑεῖν ἦν διαζευχϑέντας ὅρῳ μέσῳ 

παγέντι δυνατωτάτῳ, ὃς τὰς ἐφόδους καὶ ἐπιδρομὰς τοῦ χείρονος μέρους 

208 ἀπὸ τοῦ βελτίονος ἀπώσει. τεϑαύμαχα δὲ ἔτι μᾶλλον, ἐπειδὰν χατα- 

χούων τῶν λογίων ἀναδιδάσχωμαι, ὃν τρόπον εἰσῆλθεν ἢ νεφέλη μέση 

τῆς τε Αἰγυπτιαχῆς χαὶ τῆς Ἰσραηλιτιχῆς στρατιᾶς (Εχοά. 14,20)" 

ὑπὸ γὰρ τοῦ φιλοπαϑοῦς χαὶ ἀϑέου τὸ ἐγχρατὲς χαὶ ϑεοφιλὲς γένος 

οὐχέτ᾽ εἴασε διώχεσθαι τὸ σχεπαστήριον χαὶ σωτήριον τῶν φίλων, 

804 ἀμυντήριον δὲ χαὶ χολαστήριον τῶν ἐχϑρῶν ὅπλον, ἣ νεφέλη. διανοίαις 

μὲν γὰρ ἀρετώσαις ἠρέμα σοφίαν ἐπιψεχάζει, τὴν ἀπαϑῇ φύσει παντὸς Ὁ 

χαχοῦ, λυπραῖς δὲ χαὶ ἀγόνοις ἐπιστήμης αϑρόας χατανίφει τιμωρίας, 

1 τῶ μονονοὺ χαὶ ϑυμιῶντι Α]} 2 μηδὲν (ζξαυτῷ» σοηὶϊςῖο 8 γεγείνηχοτι Ραπα.- 
γεγονότι ΑΒ ϑαυμάζων Ρ 5. φησὶ) φησὶν ἔστη ΑΒ ὅ. 6 Μωσῆς ΟΗΡ 
6 ἐχοπίασεν ΑΗΤΡ θ. 7 χοπιᾶσαι ΑΗἹΡ ἰ ἐπιχουφισϑῆναι σοηϊεΐο χαὶ χατξΞ σ᾿ 
Ὑνύντα οπ!. Ρὰρ ΑΒ 8 διαχρίναντος 50 1}0 85], διαχρινοντος ΡῬᾶρ: οπ.. (066, χαὶ Ρ Ν πα ἡ 

Ρ(Π5): μὴ σφρίοεϊ 10 λογισμων Ρὰρ (Δαπρ.): λογισμοῦ εο4ἀ. 11 ἐνδεξάμενοι 56τίρ» Ξ5 1 

εγδεξαμενοι Ρᾶρ: ἐχδεξάμενοι ὁοα4. ἐμελέτησαν ΑΒ 12 δὲ Ρὰρ ἣν ἔτι παϑιαναα ἘῸ 
Ἑοοἀάὰ. διαζευχϑέντα οοἀμ. 13, 18 μέσα παγέντα ΑΒΡ3 18 χείρονος μέρους εοὐα---:Ξ3 -᾿ 
χειρος Δρ 14 ἀπωσει Ραρ: ἀνασώσει οο0αα., ἀνώσει σοηΐοΐο 1 ροϑί τῶν ΔΟΙ͂ΒΒ «ἢ 
ἁγίων εοὐ(. Ν λόγων ΑΒ ἀναδιδάσχομαι ὰρ (ἰ εἰσηλϑεν ἡ Ρᾶρ: εἰσῆλ.---- 9: 
«οὐὰ. Ν 16 τε οἴῃ. ςοα4. Ν ᾿Ἰσραηλιχῆς (ὦ 17 γὰρ οχι. ΑΒ -ΞἢΞ- Ὁ 
τὲ ἃ το ϑεοφιλες ΡΔρ 18 οὐκέτι εοὐὰ. ειασεν Ρὰρ σχοπαστήριον ΡΗ!, σχοπασθες 
τήριον ΑΒΝ 20 γὰρ οι. ΑΒ ἡμερα Ρὰρ ἐπιψαχαζει ΡΔρ, ἐπισχευάζει Ν 

φύσει οἴη. ς06α. Ν 21] χατανιφει Ρὰρ ΝΥ: χατανείφει Α“ΒΗΡ, χατανήφει ΑἸ(ὦ 

8---10 Ονῖφ. Ποπιϊ, π᾿ Νυπι, 1Χ δ Ρ. 3298: αυϊάδαι ἰαπιθη 6χ ἰΐ8, αὶ ἀπΐθ π05 ἰῃίαεξ 5 ἘῸ 

Ῥγοίδιὶ βϑυηΐ Ἰοοὰαὶ ἤυπο, τηθιηἶμὶ αὐοα τηοτίμο8 αἰχογαμὶ 605 αἱ απ) θῖδίθ 8οεἰεισθα ΚΞ 
πῃ ρϑοοδί 8 8815 τηοτίαϊ ἐπ θ! ]Θσαηίγ, Υυἱνοηΐοθ δυΐθπι 608 ααυὶ ἰῃ οΟρογί 8 Υἱίδθ ρ΄ ́ 

τδηϑοτὶ πὶ (Σὲ Ξονη. {1 0. θδυ. 690 Μ). 11--41.10 τεϑαύμακα --- ϑεοῦ Ν [0]. 1θύν. 
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χαταχλυσμὸν φϑορὰν οἰχτίστην ἐπιφέρουσα. τῷ δὲ ἀρχαγγέλῳ χαὶ 208 

πρεσβυτάτῳ λόγῳ δωρεὰν ἔδωχεν ἐξαίρετον ὃ τὰ ὅλα εννήσας πατήρ, 

ἵνα υεϑόριος στὰς τὸ γενόμενον διχχρίνῃ τοῦ πεποιηχότος. ὃ δ᾽ αὐτὸς 

ἱχέτης μέν ἐστι τοῦ ϑνητοῦ χηραίνοντος αἰεὶ πρὸς τὸ ἄφθαρτον, πρεσ- 

5 βευτὴς δὲ τοῦ ἡγεμόνος πρὸς τὸ ὑπήχοον. ἀγάλλεται δὲ ἐπὶ τῇ δωρεᾷ 306 

ΟΣ Μ. χαὶ σεμνυνόμενος αὐτὴν | ἐχδιηγεῖται φάσχων’ οχαἀγὼ εἰστήχειν ἀνὰ 

έσον χυρίου χαὶ ὑμῶν“ (θουΐ. ὅ. 5), οὔτε ἀγένητος ὡς ὁ ϑεὸς ὧν 

οὔτε γενητὸς ὡς ὑμεῖς, ἀλλὰ μέσος τῶν ἄχρων, ἀμφοτέροις ὀμηρεύων, 

παρὰ μὲν τῷ φυτεύσαντι πρὸς πίστιν τοῦ μὴ σύμπαν ἀφηνιᾶσαι ποτὲ 

10 χαὶ ἀποστῆναι τὸ γεγονὸς ἀχοσμίαν ἀντὶ χόσμου ἑλόμενον, παρὰ δὲ τῷ 

φύντι πρὸς εὐελπιστίαν τοῦ μήποτε τὸν ἴλεω ϑεὸν περιιδεῖν τὸ ἴδιον 

ἔργον. ἐγὼ γὰρ ἐπικηρυχεύομαι τὰ εἰρηναῖα γενέσει παρὰ τοῦ χαϑαι- 

ρεῖν πολέμους ἐγνωχότος εἰρηνοφύλαχης αἰεὶ ϑεοῦ. 

(43.) Διδάξας οὖν ἡμᾶς πεοὶ τῆς εἰς ἴσα τομῆς ὁ ἱερὸς λόγος καὶ 307 

15 πρὸς τὴν τῶν ἐναντίων ἐπιστήμην ἄγει φάσχων ὅτι τὰ τμήματα., ἔϑη- 

χεν ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις“ (θη. 15, 10) τῷ γὰρ ὄντι πανϑ᾽ ὅσα 

ἐν χόύσμῳ σχεδὸν ἐναντία εἶναι πέφυχεν, ἀρχτέον δὲ ἀπὸ τῶν πρώτων" 

ϑεραὸν ἐναντίον ψυχρῷ χαὶ ξηρὸν ὑγρῷ χαὶ χοῦφον βαρεῖ χαὶ σχότος 208 

φωτὶ χαὶ νὺξ ἡμέρα, χαὶ ἐν οὐρανῷ μὲν ἢ ἀπλανὴς τῇ πεπλανημένῃ 

20 φορᾷ, χατὰ δὲ τὸν ἀέρα αἰϑρία νεφώσει, νηνεμία πνεύμασι, ϑέρει χει- 

μών, ἔαρι μετόπωρον --- τῷ μὲν γὰρ ἀνθεῖ, τῷ δὲ φϑίνει τὰ [ὃ᾽] 
ἔγγεια ---, πάλιν ὕδατος τὸ γλυχὺ τῷ πιχρῷ χαὶ γῆς ἢ στεῖρα τῇ γο- 

νίψῳ. χαὶ τἄλλα δὲ ἐναντία προῦπτα, σώματα ἀσώματα, ἔμψυχα 209 

1 χαταχλυσμὸν ΑΝ (Ρ4ρ3): καταχλυσμῶν οοίοτί φορὰν οοηΐ. Μδηρ. 

ἐπιφερους ΡΔρ, ἐπιφέροντα Ν 2 ἐξαίρετον ἔδωχεν σοἀα. Ν 4 εστιν Β 
ἀεὶ ςοαὰ. τὸ Ῥὰρ Υ: τὸν ο04α. Ν 4. ὃ πρεσβυτὴς Ρὰρ, πρεσβευ- 
τὴν Ν Θ τἰστηχεῖιν Ρᾶρ, στήχειν ὁ ᾿ 1 ἡμῶν ΑΒ ἀγένητος (ἱΡ 

(Ρα 09): ἀγέννητος ΑΒΗΝ 1. 8 ὁ ϑεὸς -- ὡς οὐ. ΗἸΡ 8 γενητὸς ἃ (Ραρ}): 
Ἱεννητὸς ΔΒΝ ἡμεῖς ΑΒ 9 ἀφηνιασαι Ρὰρ (]4ηρ.): ἀφανίσαι εοὐά. Ν 
ἰ0 Ὑεγονος Ρὰρ: γένος εοαὰ. Ν 11 ἐλπιστίαν (ΗΝ ἰλεω Ρᾶρ: ἵλεων (ΗΡ, 
ἄξον ΑΒ 12 ἐπιχηρυχεύσομαι εοὐἀὰ. Ν δΔη6 γενέσει δα. τῇ ΑΒ, ἃ (ΡΗ:ϊ 
ΙΣ. κ χαϑαίρειν ΑΒΟΠΙΡΝ 1ὃ ἀεὶ οσοαἀά. 14 εἰς ΑΒ: ον. Ῥὰρ 6ἫΡ 
τίμα ψὺὴς ΑΒ 15 τμήματα ΑΒΡ2 (Ραρ): τάγματα (ΠΡ! 18 ψυχρωι Ρὰρ 
(πὰ χη): τῶ Ψυχρῶ εοοαά. 20 νεφωσει Ρὰρ: νέφεσι οοαα. ] τῶ Ρὰρ Αἀ: τὸ 
(θὲ ς- κἱ τῶ α (Ρὰρ ἢ): τὸ σθϊοεγὶ δ᾽ 5θ0]υϑὶ (Δ ἢ) εἴ δηΐθ πάλιν ἸηἰοΓραηχὶ 
Ὁ -τῷ γλυχεῖ τὸ πιχρὸν ΑΒ 2 τὰ ἄλλα οοαά. πτουπτα ΡΔρ 

---εΌ-᾿᾿θ ο τ τ ΛἝΛοΛῬω᾽Ῥ᾿᾽͵᾽ 

16 ἕξ 4). Ραΐα, Ηογα Ἰ5οθ. δοϊδρίοϊο Τρ. 8ὃ-,,7. 
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ἄψυχα, λογιχὰ ἄλογα, ϑνητὰ ἀϑάνατα, αἰσϑητὰ νοητά, χαταληπτὰ ἀχα- 

τάληπτα, στοιχεῖα ἀποτελέσματα, ἀρχὴ τελευτή, τένεσις φϑορά, ζωὴ 

ϑανατος, νόσος ὑγεία, λευχὸν μέλαν, δεξιὰ εὐώνυμα, διχαιοσύνη ἀδιχία, 

φρόνησις ἀφροσύνη. ἀνδρεία δειλία, σωφροσύνη ἀχολασία, ἀρετὴ χαχία, 

210 χαὶ τὰ τῆς ἑτέρας πάντα εἴδη τοῖς τῆς ἑτέρας εἴδεσι πᾶσι’ πάλιν ὁ 

γραμματιχὴ ἀγραυματία, μουσικὴ ἀμουσία, παιδεία ἀπαιδευσία, συνόλως 

τέχνη ἀτεχνία, χαὶ τὰ ἐν ταῖς τέχναις, φωνήεντα στοιχεῖα χαὶ ἄφωνα, 

211 ὀξεῖς χαὶ βαρεῖς φϑόγγοι, εὐϑεῖαι καὶ περιφερεῖς γραμμαί: χαὶ ἐν ζῴοις 

χαὶ φυτοῖς ἄγονα γόνιμα, πολυτόχα ὀλιγοτόχα, ὠοτόχα ζῳοτόχα, μαλα- 

212 χεια ὀστραχόδερμα, ἄγρια ἥμερα, μονωτιχὰ ἀγελαῖα’ χαὶ πάλιν πενία 10 

πλοῦτος, δόξα ἀδοξία, δυσγένεια εὐγένεια, ἔνδεια περιουσία, πόλεμος 

εἰρήνη, νόμος ἀνομία, εὐφυΐα ἀφυΐα, ἀπονία πόνος, νεότης γῆρας, ἀδυ- 

ναμία δύναμις, ἀσϑένεια ῥώμη. καὶ τί δεῖ τὰ καϑ᾽ ἕχαστον ἀναλέ- 

218 γεσϑαι ἀπερίγραφα χαὶ ἀπέρατ᾽ ὄντα τῷ πλήθει; παγχάλως οὖν ὃ τῶν 

τῆς φύσεως ἑρμηνεὺς πραγμάτων, τῆς ἀργίας χαὶ ἀμελετησίας Ἡμῶν 15 

λαμβάνων οἶχτον ἔἐχάστοτ᾽ ἀφϑόνως ἀναδιδάσχει, χαϑὰ χαὶ (νῦν, τὴν 

ἀντιπρόσωπον ἑχάστων ϑέσιν οὐχ ὁλοχλήρων, ἀλλὰ τμημάτων ὑπαρχόν- 

των" [ ἕν γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν τῶν ἐναντίων, οὗ τμηϑέντος γνώριμα τὰ ρ. 503 

914 ἐναντία. οὐ τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅ φασιν Ἕλληνες τὸν μέγαν χαὶ “ἀοίδιμον παρ᾽ 

αὐτοῖς Ἡράχλειτον χεφάλαιον τῆς αὐτοῦ προστησάμενον φιλοσοφίας αὖ- 90 

χεῖν ὡς ἐφ᾽ εὑρέσει χαινῇ; παλαιὸν γὰρ εὔρεμα Μωυσέως ἐστὶ τὸ ἐχ 

τοῦ αὐτοῦ τὰ ἐναντία τρημάτων λόγον ἔχοντα ἀποτελεῖσθαι, χαϑάπερ 

ἐναργῶς ἐδείχϑη. 

910 (44.) Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἐν ἑτέροις ἀχριβώσομεν. ἄξιον δὲ χαὶ ἐκεῖνο 

μὴ παρησυχασϑῆναι" τὰ γὰρ λεγόμενα διχοτομήματα τριῶν ζῴων δίχα 35 

»..-...-.......-.- ὠἠ  ἑἐὄ-ς..ς-..-: ἠἧΑὀ  -ἧ --ὠὈ--᾿---ς----ς--.. 

1]. 2 χα(ταλημπτα) αχαταλημπτα ῬΔρ ὃ. δεξιαν εὐωνυμαν ΡΔρ δικαιότης 
ΑΙ 4 φρόνησις ---χαχία οὐ. ΛΔ ὃ πάντα .--- ἑτέρας οἴη. Ϊ, εἴδη πάντα ν 
πασιν Ρὰμ 9 πολυγονα Ρὰρ ὠοτόχα ζωοτόχα οι. (ἱ, ζωοτόχα ο. 

9. 10 μαλαχὰ οοἀα. 12 εὐφυΐα ἀφυΐα Ρὰρ ΑΟ: ἀφυΐα εὐφυΐα ΠΡ, εὐφυΐα 
γερας Ρὰρ 1). 18 δύναμις ἀδυναμία εοαὰ. 18 δ᾽ εἰ Ρὰρ 14 ἀπέρατ᾽ ϑομοὶ!, 

ἀπορατ Ρδρ : ἀπέραστα (ἰ, ἀπέραντα Οοίοτὶ ὁ οὔ. Ρὰρ τῶν οῃ. ΗἹΡ! 

15 ἑρμηνευτὴς Ἄσο0αά. πραγμάτων Ῥὰρ (Μίαῃρ): γραμμάτων οοαὰ. ἡμῶν οι. 

ΑΙ} 16 ἑχάστοτ᾽ 8ογῖ ρ8ὶ: ἕχαστον ςοαϊ]. ἀφϑόνως 5εΓΙρ8᾽: αφονως ΡΔΡ, 
ἀφανῶς εοαὰ., ἐμφανῶς οοη]. Μίδηρ. 18 τῶν] τὸ Ρ γνώρισμα ΑΒᾺα 

19 οὗτός ἐστιν ὃν ΑΒ 20 αὑτοῦ Η3: αὐτοῦ σοἴοτὶ (0 ) προιστάμενον Ρ(Η͂!) 

21 ἐφ᾽ ἐν ΑΒ χενῇ ΟἫΡ εὕρημα οομῃΐεῖο (ΡΔρ ἢ) Μωυσεως Ρᾶρ: Μωσέως 
ΔΒΑ], Μωσέος Η 22 τοῦ] τουτου Ρὰρ 28 εναργως εδειχϑη ΡΔΡρ: ὄναρ ἐδείχϑη 
ΘΗΡῚ, οὖν παρεδείχϑη ΔΒΡ: 24. ἃ]1. χαὶ οἴη. Ρὰρ 20 ησυχασϑηναι ὰρ 

20. 49,1 δίχα διαιρεϑέντων πε μ5ὶ: διχα αἱρεϑέντων Ραρ, διαιρεϑέντων οοαά. 
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διαιρεθέντων ἕξ ἐγένετο, ὡς ξβθδομον τὸν τομέα εἶναι λόγον, διαστέλ- 

λοντα τὰς τριάδας, μέσην αὐτὸν ἱδρυμένον. τὸ παραπλήσιόν μοι δοχεῖ 210 

᾿σαφέστατα μεμηνῦσϑαι χαὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς λυχνίας δεδημιούργηται γὰρ 

ἕξ χαλαμίσχους ἔχουσα, τρεῖς ἐχατέρωϑεν, ἑβδόμη δὲ αὐτὴ μέση, διαι- 

5 ροῦσα χαὶ διαχρίνουσα τὰς τριάδας. τορευτὴ γαρ ἐστι, τεχνιχὸν χαὶ 

δόχιμον ϑεῖον ἔργον, ἐξ ἑνὸς χρυσίου χαϑαροῦ (Εχοά. 28, 80. 838, 18. 14)" 

τὸ γὰρ ἕν χαὶ μόνον χαὶ χαϑαρὸν ὄντως ἑβδομάδα τὴν ἀμήτορα γεγέν- 

νηχεν ἐξ ἑαυτοῦ μόνου, μὴ προσχρησάμενον ὕλῃ τὸ παράπαν. χρυσὸν 317 

δ᾽ οἱ ἐγχωμιάζοντες πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα λέγουσι τῶν εἰς ἔπαινον, δύο 

10 ὃὲ τὰ ἀνωτάτω, ἕν μέν, ὅτι ἰὸν οὐ παραδέχεται, ἕτερον δέ, ὅτι εἰς 

ὑμένας λεπτοτάτους ἀρραγὴς διαμένων ἐλαύνεταί τε χαὶ χεῖται. σύμ- 

βολον οὖν εἰχότως μείζονος φύσεως γέγονε, ἣ ταϑεῖσα χαὶ χεχυμένη 

χαὶ φϑάσασα πάντῃ πλήρης ὅλη δι᾿ ὅλων ἐστίν, εὐαρμόστως χαὶ τὰ 

ἄλλα συνυφήνασα. περὶ τῆς προειρημένης λυχνίας ὁ τεχνίτης διαλεγό- 218 

15 μενὸς πάλιν φησίν, ὅτι ,ἐχ τῶν χαλαμίσχων εἰσὶν οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες, 

τρεῖς ἐχατέρωϑεν, ἐξισούμενοι ἀλλήλοις" χαὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν, ἃ ἐστιν 

ἐπὶ τῶν ἄχρων, χαρυωτὰ ἐξ αὐτῶν" χαὶ τὰ ἀνθέμια ἐν αὐτοῖς, ἵν᾽ ὦσιν 

ἐπ᾿ αὐτῶν οἱ λύχνοι χαὶ τὸ ἀνθέμιον τὸ ξβδηομον ἐπ᾿ ἄχρου τοῦ λαμ- 

παδίου ἐπὶ τῆς χορυφῆς ἄνωθεν, στερεὸν ὅλον χρυσοῦν’ χαὶ ἑπτὰ 

20 λύχνους ἐπ᾽ αὐτῆς χρυσοῦς“ (Εχοα. 388, 18---117) ὥστε διὰ πολλῶν 319 

ἤδη χατασχευάζεσϑαι, ὅτι ἑξὰς εἰς δύο τριάδας ὑπὸ μέσου τοῦ ἑβδόμου 
λόγου διύρηται, χαϑάπερ ἔχει νυνί: πᾶσα γὰρ ἣ λυχνία σὸν τοῖς ὅλοσχε- 

ρεστάτοις μέρεσιν αὐτῆς, ἃ ἕξ ἐστιν, ἐπάγη, λαμπαδίων ἑπτά, ἀνϑεμίων 

ἑπτά, λύχνων ἑπτά. διαιροῦνται δὲ οἱ μὲν ξξἰλύχνοι τῷ ἑβδόμῳ, τὰ δὲ 320 

1 λόγον εἶναι ἢ 2 αὐτὸν Ρᾶρ Β: αὑτὸν ΛΑ, αὐτῶν ΑΗΡ ιἰδρυμενον ῬΔρ: 

ἱδρυσάμενον ουά, παραπλησον Ρὰρ 4 αὐτὴ 5εγ1ρ8ὶ: αὕτη οοαά. μέσην 

ρ 4. 8 διαχρίνουσα χαὶ διαιροῦσα ΑΒΗ ὃ ἐστιν ΡΔρ ἡ. 8 γεγεννηχεν 
Ρδρ: γεγέννηχε χαὶ ΑἩΡ, γεγένηχε χαὶ 8 εαὐτοῦ Δρ: αὑτοῦ Η3, αὐτοῦ οοἰοτὶ 

μόνου Ρὰρ (Μδηβρ.): χαὶ μόνου (μόνον Η) οοἀά. 9 τῶν] τὸν Ρ 10 ἕνα 

ΘΡΗ͂;: 12 οὖν οἴῃ. Ρὰρ γέγονε μείζονος φύσεως οοαά. ἐλαϑεῖσα οοηΐ. 
Μδηρ. 18 παντῆς ΡΔρ, παντὶ ΠΗ!Ρ 14 προειρημενὴς λυχνιας ΡΔΡ: εἰρημένης 
λυχνίας ΑΒΑ, λυχνίας τῆς εἰρημένης ΠΡ 15 ὅτι οἵη. Ρδρ 16 λαμπάδια Ῥδρ 
ΑἘΒΡΞ2: λαμπρὰ ΠΗΡ! αὐτῶν] αὐτοῖς ἃ 117 ἀναϑεμια Ρὰρ 18 τὸ 
ἔβδουον οα!. ΑΒ ἄχρου Η: ἄχρον (Ρ, ἄχρων ΑΒ, ανω Ῥὰρ 19 ἐπι τῆς χορυ- 

φης ανωϑεν Ράᾶρ: οπ). οοΐεΓὶ ζ΄ Ρδρ 20 αὐτῆς 580γρϑὶ (εἴ. ῥ. 50,6): αὐ- 

τοῖς ῬΔρ οἱ οοὐά. 2] δὴ Ρᾶρ: ὠήϑη εοαα. 22 λόγου] λύχνον Οοοηΐ. 
αῃρ. ἔχει νυνῇ ἐκείνη οοηϊ. Μδηρ. πᾶσα] μέση σοηϊοΐο 22. 28 νυνὶ --- 

ἐπάγη ονδηΐἀα ἰῃ Ρδρ. ὁοτγαρίοϊα ἰη6880 υἱάθίαγ. σογίθ ροηοίνὶ [ἰη. 28. 24 ποι ὨδὈθῃϊ 
ὑπ06 ροπάθδηϊ (γΥ. δὰ ἰΐη. 22) 28 αναϑεμειων ΡΔΡ 24 λύχνων ἑπτὰ ο. ΑΒ 

Ῥαουΐθ ορογα νοὶ. 111. 4 



Βὸ ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ἀνθϑέμια ὁμοίως τῷ μέσῳ χαὶ τὰ λαμπάδια τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τοῦ 

ἑβδόμου χαὶ μέσου, οἱ δὲ ἕξ χαλαμίσχοι χαὶ οἱ ἐχπερυχότες ἴσοι βλα- 

22] στοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ [ στελέχους τῆς ἑβδόμης. (49.) πολὺν δ᾽ ὄντα ρ. 80 

τὸν περὶ ἑχάστου λόγον ὑπερϑετέον εἰσαῦϑις. τοσοῦτο δὲ αὐτὸ μόνον 

ὑπομνηστέον, ὅτι τῆς χατ᾽ οὐρανὸν τῶν ἑπτὰ πλανήτων χορείας μία ημα ὁ 

222 ἐστιν ἢ ἱερὰ λυχνία χαὶ οἱ ἐπ᾽ αὐτῆς ἑπτὰ λύχνοι. πῶς; ἐρήσεταί τις 

ἴσως: ὅτι, φήσομεν, ὅνπερ τρόπον οἱ λύχνοι, οὕτως χαὶ τῶν πλανή- 

των ἕχαστος φωσφορεῖ' λαμπρότατοι γὰρ ὄντες αὐγοειδεστάτας ἄχρι γῆς 
ἀποστέλλουσιν ἀχτῖνας, διαφερόντως δ᾽ ὃ μέσος τῶν ἑπτά, ἥλιος. 

228 μέσον δ᾽ αὐτὸν οὐ μόνον ἐπεὶ μέσην ἐπέχει χώραν, ὡς ἠξίωσαν τινες, 10 

χαλῶ, ἀλλ᾿ ὅτι χαὶ ϑεραπεύεσϑαι καὶ δορυφορεῖσϑαι πρὸς ὑπασπιζόντων 

ἑχατέρωϑεν ἀξιώματος ἕνεχα χαὶ μεγέϑους χαὶ ὠφελειῶν, ἃς τοῖς ἐπι- 

5294 γείοις ἅπασι παρέχει, δίχαιος ἄλλως ἐστί. τὴν δὲ τῶν πλανήτων τά- 

ξιν ἄνθρωποι παγίως μὴ χατειληφότες --- τί δ᾽ ἄλλο τῶν χατ᾽ οὖρα- 

νὸν ἴσχυσαν κατανοῆσαι βεβαίως; --- εἰχοτολογοῦσιν, ἄριστα δ᾽ ἐμοὲ 15 

στοχάζεσθαι δοχοῦσιν οἱ τὴν μέσην ἀπηνενεμηχότες ἡλίῳ τάξιν, τρεῖς 

υὲν ὑπὲρ αὐτὸν καὶ μετ᾽ αὐτὸν τοὺς ἴσους εἶναι λέγοντες, ὑπὲρ αὐτὸν 

μὲν φαίνοντα, φαέϑοντα, πυρόεντα, εἶϑ᾽ ἥλιον, μετ᾽ αὐτὸν δὲ στίλβοντα, 

920 φωσφόρον, τὴν ἀέρος γείτονα σελήνην, ἐπίγειον οὖν βουληϑεὶς ἀρχετύ- 

ποῦ τῆς χατ᾽ οὐρανὸν σφαίρας ἑπταφεγγοῦς μίμημα παρ᾽ ἣμῖν ὁ τεχ- 2 

νίτης γενέσϑαι πάγκαλον ἔργον προσέταξε, τὴν λυχνίαν, δημιουργηϑῆναι. 

δέδειχται δὲ χαὶ ἣ πρὸς ψυχὴν ἐμφέρεια αὐτῆς. ψυχὴ γὰρ τριμβρὴς 

μέν ἐστι, δίχα δὲ ἕχαστον τῶν μερῶν, ὡς ἐδείχϑη, τέμνεται, μοιρῶν 

1 αναϑεμεια ΡΔρ μέσῳ] ϑω νοὶ μὼ Ρὰρ 2. 8 δὲ ὃξ --- χαὶ οἱ οχ. α 
8 ἑβδόμης (λυχνίας) Ἄσοῃΐ. Μίδηρ. 4 τοσοῦτον Ρὰρ α ᾿ς ὃ τῆς] τῶν 

ΑΒ χατὰ τὸν ΡΔΡ χορείας ΡΔρ: πορείας ΔῊΡ, οω. ΑΒ 6 ἐστιν οῃ. ἃ 

ἣ οὐ). Ρὰρ οἱ ἑπτὰ λύχνοι ἐπ᾿ αὐτῆς οοαα. ἐρησεται ΡΔρ Υ: εἰρήσεται 

οο4α. Ἴ ονπερ Ρᾶρ: ὃν οοἀᾳ. οὕτω ΛΒ ὃ λαμπρότεροι οοὐάὰ. 
10 δὲ οοἀα. επει Ρϑρ, ἐπὶ ἀ: ὅτι οθίοτὶ ὡς οἴῃ. ΡΔρ 11 ϑερα- 

πεύεται χαὶ δορυφορεῖται ΑΒ 18 απασιν ΡᾺΡ δικαίως ΑΒΗ͂ΙΡ 
αλλως )»ὰρ (Μἴδηᾳ.): ἀλλ᾽ ὡς ἐοαα. ἐστιν ΡΔΡ 18. 14 τάξιν οαῃ!. ΑΒ 

14. 15 παγίως -- λέγουσιν δΔαά. ΗΡΣ 14 χατ᾽ οοἀά.: χατα τὸν Ρδρ 15 διανοῖ- 
σαι ςοἀα. εἰχοτολογοῦσιν 80Γ]ρ8), εἰχοτολεγουσιν Ρᾶρ: εἰχότως λέγουσιν οοαάα. 
δὲ ἐμοὶ (ἱ, δέ μοι ΑΒῊΡ 10 δοχοῦσι στοχάζεσϑαι ΑΒ 16---1]8 τρεῖς οἱ μετ᾽ 

αὐτὸν χαι ὑπὲρ αὐτὸν φαίνονται ΡΔΡ (οοίογὶ8. οἵη 8815), 11 λέγοντας ἃ 

18 φαετοντὰ Ρδρ 19 ἀέρα ἃ οὖν οἴῃ. Η!Ρ' 19. 20 ἀρχετύπου Ῥᾶρ 
Οἴδηρ.): ἀρχέτυπον ΑΒΟΗ͂ΣΡ2, οἱ. Η!ΡΙ 20 χατ᾽ εοἀά.: χατα τὸν ΡΔρ 
21 ἔργον οα). Ρὰρ 22 ἡ οἴ. Ρὰρ 28 μέν οαχ. ςοαα, ἐστιν ΗΕ 
ἑχάστων Ρὰρ ἃ 
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δὲ γενομένων ἕξ ἕβδομος εἰχότως τομεὺς ἦν ἁπάντων ὃ ἱερὸς χαὶ ϑεῖος 

λόγος. (46.) ἄξιον δὲ μηδ᾽ ἐχεῖνυ παρησυχασϑῆναι" τριῶν ὄντων ἐν 320 

τοῖς ἀγίοις σχευῶν, λυχνίας, τραπέζης, ϑυμιατηρίου, τὸ μὲν ϑυμιατήριον 

εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν στοιχείων εὐχαριστίαν ἀνάγεται, ὡς ἐδείχϑη πρότε- 

5. ρον, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ μοίρας ἔχει τῶν τεττάρων, γῆς μὲν τὰ ξύλα, ὕδατος 

δὲ τὰ ἐπιϑυμιώμενα -“--- πρότερον γὰρ τηχόμενα εἰς λιβάδας αὖϑις ἀνα- 

λύεται ---, τὸν δὲ ἀτμὸν ἀέρος, πυρὸς δὲ τὸ ἐξαπτόμενον ---- χαὶ ἢ σύνϑεσις δὲ 

λιβανωτοῦ χαὶ χαλβάνης ὄνυχός τε χαὶ σταχτῆς (Εχοά. 30,34) τῶν στοι- 

χείων σύμβολον --- ἣ δὲ τράπεζα εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν ϑνητῶν ἀποτελεσ- 

10 μάτων εὐχαριστίαν ---- ἄρτοι γὰρ χαὶ σπονδεῖα ἐπιτίθενται αὐτῇ (ΝΌ. 4,7), 

οἷς ἀνάγκη χρῆσϑαι τὰ τῆς τροφῆς δεόμενα ---, ἢ δὲ λυχνία εἰς τὴν δπὲρ 

05 Μ. τῶν χατ᾽ οὐρανὸν ἁπάντων, ἵνα μηδὲν μέρος τοῦ χόσμου | δίχην ἀχα- 

ριστίας ὄφλῃ, ἀλλ᾽ εἰδῶμεν ὅτι πάντα τὰ μέρη τὰ χατ᾽ αὐτὸν εὐχα- 

ριστεῖ, τὰ στοιχεῖα, τὰ ἀποτελέσματα, οὐ τὰ ἐπὶ γῆς υόνον, ἀλλὰ χαὶ 

16 τὰ ἐν οὐρανῷ. (41.) ἄξιον δὲ σχέψασθαι, διὰ τί τῆς τραπέζης χαὶ 3221 

τοῦ ϑυμιατηρίου τὰ μέτρα δηλώσας τῆς λυχνίας οὐδὲν ἀνέγραψε: μή- 

ποτε δι᾿ ἐχεῖνο, ὅτι τὰ μὲν στοιχεῖα χαὶ τὰ ϑνητὰ ἀποτελέσματα, ὧν 

ἢ τράπεζα χαὶ τὸ ϑυμιατήριον σύμβολα, μεμέτρηται περατωϑέντα ὑπ᾽ 

οὐρανοῦ --- ἀεὶ γὰρ τὸ περιέχον τοῦ περιεχομένου μέτρον ---, ὁ δ᾽ 

0 οὐρανός, οὗ σύμβολόν ἐστιν ἣ λυχνία, ἀπειρομεγέϑης ἐστί. περιέχεται 328 

Ἰὰρ ὑπ’ οὐδενὸς σώματος, οὔτε ἰσομεγέϑους αὐτῷ οὔτε ἀπείρου, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ὑπὸ χενοῦ χατὰ Μωυσῆν διὰ τὴν ἐν τῇ ἐχπυρώσει μυϑευομένην 

τερατολογίαν" ἔστι δὲ ὅρος αὐτοῦ ὁ ϑεός, ἡνίοχος καὶ χυβερνήτης αὐὖ- 

τοῦ. ὥσπερ οὖν ἀπερίληπτον τὸ ὄν, οὕτως χαὶ τὸ ὁριζόμενον ὑπ᾽ αὖ- 329 

1 γινομένων γοὶ γεινομένων ΡΔρΡ (ὃ) τομεὺς οοῃϊοίο ὃ ΑΒΟΗΞ: οι. Ῥὰρ 
ΒΡ! 2 μηδ᾽ Ρὰρ Η3: μὴ δὲ ΑΒ, μὴ ΗΙΡ 1 εὐχαριστιῶν (αἰ 

4, 8. πρότερον ὡς ἐδείχϑη Η ὅ χαὶ ἐπεὶ καὶ ἃ τεσσάρων οοἀά. 
6 αὖϑις ο. Ρδρ 9 τὴν Ρὰρ ΑΒ: τὴν τῶν ΠΗΡ 10 ἄρτι ἃ σπονδία 

ΔἫΗΡ 12 χατ᾽ οοαά.: χατα τὸν ΡΔρ δίχην ο. Η! 18 οφλη Ρὰρ 
(ἴδης.): ὀφείλει α, ὀφείλη οοἰοτὶ ἀλλὰ ἃ εἰδωμεν Ῥᾶρ: εἴδομεν Ῥ, ἴδωμεν 
ςοἰοτὶ Ρτΐυ5 τὰ ο. ΑΒ τὰ χατ᾽ αὐτὸν Μδηρ.: τὰ χαϑ᾽ αὑτὸν οοἀά., χαϑ᾽ 

λ 
ἑαυτὰ ΡΔρ 14 τὰ δὲ στοιχεῖα ΑΒ 18 σύμβολον Η, σύμβο Ρ μεμέτρηται 
βοῦρ51: μὲν εἰρηταῖ ΡΆΡ, μεμέτρηνται οοα΄. ὑπ᾽ βογίρβί: ὑπερ Ρᾶρ, ὑπὸ τοῦ 
ςοὐά. 20 81. ἐστίν Ραρ ΗΡ 21 ὑπὸ Α, δηίο ὑπ᾽ 84. οὔτε ν ἰσον μεγεϑους 
Ῥὰρ 21. 22 ἀλλ᾽ --- Μωυσῆν Πἷς ροβαΐ: ροδί σώματος Ἰΐη. 21 Ῥαρ, ροβί γὰρ Ἰΐα. 21] 
ἰγδῆβρο9. ΟΗΡ, ον. ΑΒ 22 οὐδ᾽ οὐχ 113 Μωσὴῆν ΠἪΡ ἐχπυρώσει 
βοηρδὶ: πυρώσει Ῥὰρ ΑΒΗ͂Ι Ρ, πυργώσει (3 28. ἐστιν ΡΔρ Ροϑί ϑεὸς δάάα. 
χαὶ οοἀᾳ, 28. 24 αὐτοῦ οἴῃ. ὁοοαα. 24 απεριλημπτον ἈΔᾺΡ 

4 
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τοῦ μέτροις τοῖς εἰς τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιαν ἤχουσιν οὐ μεμέτρηται, καὶ 

τάχα ἐπεὶ χυχλοτερὴς ὧν χαὶ ἄχρως εἰς σφαῖραν ἀποτετορνευμένος μή- 

χοὺυς χαὶ πλάτους οὐ μετέχει. , 

2380 (48.) Εἰπὼν οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἐπιλέγει’ ,τὰ δὲ ὄρνεα 

οὐ διεῖλεν“ (6η. 15, 10), ὄρνεα χαλῶν τοὺς πτηνοὺς χαὶ πεφυχότας ὁ 

μετεωροπολεῖν δύο λόγους, ἕνα μὲν ἀρχέτυπον (τὸν) ὑπὲρ ἡμᾶς, ἕτερον 

281 δὲ μίμημα τὸν χαϑ᾽ ἡμᾶς ὑπάρχοντα. χαλεῖ δὲ Μωυσῆς τὸν μὲν 

ὑπὲρ ἡμᾶς εἰχόνα ϑεοῦ, τὸν δὲ χαϑ' ἡμᾶς τῆς εἰχόνος ἐχμαγεῖον. 

»ἐποίησες γάρ φησιν ,Άὃ ϑεὸς τὸν ἄνϑρωπον“ οὐχὶ εἰχόνα ϑεοῦ, ἀλλὰ 

»χατ᾽ εἰχόνα“ (6θη. 1, 21)" ὥστε τὸν χαϑ᾽ ἔχαστον ἡμῶν νοῦν, ὃς δὴ 10 

χυρίως χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ἄνθρωπός ἐστι, τρίτον εἶναι τύπον ἀπὸ τοῦ 

πεποιηχότος, τὸν δὲ μέσον παράδειγμα μὲν τούτου, ἀπειχόνισμα δὲ 

282 ἐχείνου. φύσει δὲ ἄτμητος ὁ ἡμέτερος γέγονε νοῦς. τὸ μὲν γὰρ ἄλο- 

γον ψυχῆς μέρος ἑξαχῇ διελὼν ὁ δημιουργὸς ἑπτὰ μοίρας εἰργάζετο, 

ὅρασιν, ἀχοήν, γεῦσιν. ὄσφρησιν, ἁφήν, φωνήν, γόνιμον, τὸ δὲ λογικόν, 16 

ὃ δὴ νοῦς ὠνομάσϑη, ἄσχιστον εἴασε χατὰ τὴν τοῦ παντὸς ὁμοιότητα 

338 οὐρανοῦ. χαὶ γὰρ ἐν τούτῳ λόγος ἔχει τὴν μὲν ἐξωτάτω χαὶ ἀπλανῇ͵ 

σφαῖραν ἄτμητον φυλαχϑῆναι, τὴν δ᾽ ἐντὸς ἑξαχῇ τμηϑεῖσαν ἑπτὰ 

χύχλους τῶν λεγομένων πλανήτων ἀποτελέσαι: ὃ γάρ, οἶμαι, ἐν ἀν- 

ϑρώπῳ ψυχή, τοῦτο οὐρανὸς ἐν χόσμῳ. τὰς οὖν νοερὰς χαὶ λογιχὰς 9 

δύο φύσεις, τήν τε ἐν ἀνθρώπῳ χαὶ τὴν ἐν τῷ παντί, συμβέβηχεν 

ὁλοχλήρους χαὶ ἀδιαιρέτους εἶναι. διὸ λέγεται’ ,τὰ δὲ ὄρνεα οὐ [ διεῖλε.“ ρ. δ 

284 περιστερᾷ μὲν (οὖν) ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἐπειδὴ τιϑασὸν χαὶ σύντροφον 

Ι τοῖς οπ. (ἐ μετρεῖται ςοαα. 2 τάχα] καταχα Ῥδρ, τἄλλα (αὶ ἐπεὶ] ἐπὶ 

Ρὰρ (ΟΝ ἀποτετορευμένος Ἄοο04α. ὃ. θ μετεωροπολεῖν πεφυχότας οοἀὰ. 
6 τὸν Δααϊαὶ 1 Μωσῆς ΟἪΡ 9. εποιησεν Ρᾶρ ουχι Ῥὰρ (ἰδίῃ 
Ρδᾶιι88 δχουϑβαίαγ): οὐχ σοαά. ϑεοῦ οπι. οοἀα. 10 ὃς] ὡς Ῥὰρ 11 καὶ 
πρὸς ἀλήϑειαν χυρίως ΑΒ ἐστὶν ΡὰρΡ Η 18 γεγόνεν Ῥὰρ 14 επτα 
Ρὰρ (ἴδπηρ.): ἕξ Ἄοοαά. εἰργάσατο οο44. 15 ἀκοήν, γεῦσιν, ὄσφρησιν (3 
οσφρησιν, αχοην, γεῦσιν Ῥᾶρ, γεῦσιν, ἀχοήν, ὄσφρησιν οοἰοτγὶ φωνήν, γόν' 

μον ΡΔΡ (1: γόνιμον, φωνήν ΠΡ, γόνιμον (οἴῃ. φωνήν) ΛΒ δὲ] δηὴ Ρὰρ 
16 ὠνόμασται Ρ ἄσχετον (ΠΡ 11 μὲν οω. ΑΒ ἐξωτάτω (Ὁ}8} 

ἐξωτάτην σοὐά., ανωτατω ὰρ (564. ν. ἢ 6 Οδογυῦ. ὃ 22) 18 τὸν δε ον 5 

εξαχη Ρδρ 19. 20 ἀνθρώπῳ) ανϑρωπου Ράρ, οὐρανῶ ἃ 20 ψυχηι Ρδρ 
21 δύο οχῃ. ΑΒ τὴν ἐν οὐ. ΔΒ 22 δὲ οἴ. 1 ΔΡ διειλεν Ε΄ 
28 οὖν δαάϊαϊ τιϑασσὸν ΑΒα 

11.844. εἴ. Ρ]αἰοπΐ8 Τα. 86 ὁ (νο0}.1 ρ. 118,2). 



ΟἹ ΕΒ. ΙΝ. ΒΕΒΕΒ 58 

ἡμῖν ἐστι τὸ ζῷον, εἰχάζεται, τῷ δὲ τούτου παραδείγματι ἣ τρυγών’ 

ὁ γὰρ ϑεοῦ λόγος φιλέρημος χαὶ μονωτιχός, ἐν ὄχλῳ τῷ τῶν γεγονότων 

χαὶ φϑαρησομένων οὐχὶ φυρόμενος, ἀλλ᾿ ἄνω φοιτᾶν εἰθισμένος ἀεὶ 

χαὶ ἑνὶ ὀπαδὸς εἶναι μόνῳ μεμελετηχώς. ἄτμητοι μὲν οὖν αἱ δύο φύ- 

5. σεις, ἦ τε ἐν ἡμῖν τοῦ λογισμοῦ χαὶ ἣ ὑπὲρ ἡμᾶς τοῦ ϑείου λόγου, 

ἄτμητοι δὲ οὖσαι μυρία ἄλλα τέμνουσιν. ὅ τε γὰρ ϑεῖος λόγος τὰ ἐν 585 

τῇ φύσει διεῖλε χαὶ διένειμε πάντα, ὅ τε ἡμέτερος νοῦ:, ἅττ᾽ ἂν πα- 

ραλάβῃ νοητῶς πράγματά τε χαὶ σώματα, εἰς ἀπειράχις ἄπειρα διαιρεῖ 

μέρη χαὶ τέμνων οὐδέποτε λήγει. τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὴν πρὸς 380 

10 τὸν ποιητὴν χαὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐμφέρειαν. τὸ γὰρ ϑεῖον ἀμιγές, 

ἄἔχρατον, ἀμερέστατον ὑπάρχον ἅπαντι τῷ χόσμῳ γέγονεν αἴτιον μίξεως, 

"εράσεως, διαιρέσεως, πολυμερείας. ὥστε εἰχότως χαὶ τὰ ὁμοιωϑέντα, 

νοῦς τε ὁ ἐν ἡμῖν χαὶ ὁ ὑπὲρ ἡμᾶς, ἀμερεῖς χαὶ ἄτμητοι ὑπάρχοντες 

διαιρεῖν χαὶ διαχρίνειν ἔχαστα τῶν ὄντων ἐρρωμένως δυνήσηνται Ὁ 

15 (49.) Λαλήσας οὖν περὶ τῶν ἀτμήτων χαὶ ἀδιαιρέτων ὀρνέων φησὶν 387 

ξΞξῃς οχατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα“ (66η. 15,11), 

Θυιμωνυμία μὲν χρησάμενος, τὴν δὲ πραγματιχὴν διαμάχην ἐναργέστατα 

“τοῖς ὁρᾶν δυναμένοις διασυνιστάς" παρὰ φύσιν γάρ ἐστι τὸ καταβαίνειν 

Κὔρνεα, τοῦ μετεωροπολεῖν ἕνεχα πτερωϑέντα. χαθϑάπερ γὰρ τοῖς χερ- 338 

Ξ0 σ“αίοι; οἰκειότατον χωρίον γἢ καὶ μάλιστα τοῖς ἑρπετοῖς, ἃ μηδ᾽ ὑπὲρ 
εαὐτῆς ἰλυσπώμενα ἀνέχεται, φωλεοὺς δὲ καὶ χαταδύσεις ζητεῖ τὸν ἄνω 

-ῶρον ἀποδιδράσχοντα διὰ τὴν πρὸς τὰ χάτω συγγένειαν, τὸν αὐτὸν 

“τρόπον χαὶ τοῖς πτηνοῖς ὁ ἀὴρ ἐνδιαίτημα οἰχεῖον, χούφοις διὰ τὴν 

“πτέρωσιν ὁ φύσει κοῦφος. ὅταν οὖν τὰ ἀεροπόρα αἰϑεροβατεῖν ὀφείλοντα 

-καταβαίνῃ, πρὸς χέρσον ἀφιχνούμενα τῷ χατὰ φύσιν ἀδυνατεῖ χρῇσϑαι 

[ίῳ. τοὐναντίον ὃὲ Μωυσῆς χαὶ ὅσα τῶν ἑρπετῶν ἄνω δύναται πηδᾶν 389 

οὐ μετρίως ἀποδέχεται" φησὶ γοῦν: ,ταῦτα φάγεσϑε ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν 

“τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τεσσάρων, ἃ ἔχει σχέλη ἀνωτέρω τῶν 
-“--.»ϑ ςο - Ὁ Ὁ ὁ ὁ ὁὀἑ}2}Ἐ8ΠΒᾷΡῸῈὃέ΄ΌΘῬΘΒῬῥ΄ς.3 χ ὉὋῸὋὉὖΦΝ ήτ τΛθΛΟἫ᾽'ἝΘἝΘἝΘϑθὋ- 

1 ς «ρο}] ζώσω α, ροϑί ζῷον διά. ὁ δὲ ϑεῖος ὑπὲρ ἡμᾶς Α}}} δὲ τῷ ἰγδῃδρ. 
ἈῈΣ γ, 2 ϑεὸς ΑΒ τῷ οἴῃ. ςοαά. γεγονοτων Ρὰρ: γινομένων ΗΤΡ, 

γεν ᾿ὐμένων οοἰοτὶ 4 μόνῳ οπι. (044. ἢ αἰΐ. ἡ οἴη ν διένειμε] διέχρινε 

ἕο χὰ Μδηρ. ἅττα Λ, ἄττα : ἅτε (ΠΡ, α Ρὰρ 8 σώματα] νοήματα Α}} 

Ἔ:}] τὸν Ρὰρ (ἃ 11 ροϑὶ ἄχρατον δαιί. χαὶ ν 12 διερ(εσ)εως ΓᾺΡ : 01]. 

το «Ἐς. 16 ὀρνέων (ἱ διχοτομηματα ΡΔρ: διχοτομηϑέντα οοαα. 

1 ὁμώνυμα α 18 διανιστάς Α}} ἐστιν ΡΔρ 20 γηι ῥὰρ 

τοςς 0. Ῥὰρ ὑπὲρ] ἐπὶ σοηϊ. Μίδηρ. 22 ἀποδιὸράσχοντας ΑΙ} τὰ] 

τῷ ς 20 πετεινοῖς οσοαά. 24 περαίωσιν ΑΒ 20 τὸ εναντιὸν ΡΔΡ 

δίκωσης ΠΡ δύνανται 21 φαγεται Ρὰρ 28 τέσσαρα ΑΡ, δ΄ Η 



δά ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

ποδῶν, ὥστε πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς γῆς“ (μον. 11,21). ταῦτα δ᾽ 

ἐστὲ σύμβολα ψυχῶν, ὅσαι τρόπον ἑρπετῶν προσερριζωμέναι τῷ γηίνῳ 

σώματι καϑαρϑεῖσαι μετεωροπολεῖν ἰσχύουσιν, οὐρανὸν ἀντικαταλλαξά- 

240 μεναι γῆς χαὶ φθορᾶς ἀϑανασίαν. πάσης οὖν βαρυδαιμονίας ἀναπεπλῇ- 

σϑαι νομιστέον ἐκείνας, αἵτινες ἐν ἀέρι χαὶ αἰϑέρι τῷ χαϑαρωτάτῳ τρα- ὅ 

φεῖσαι μετανέστησαν τὸν ϑείων ἀγαϑῶν χόρον οὐ | δυνηϑεῖσαι φέρειν Ρ. ἀξ 

ἐπὶ τὸ θνητῶν χαὶ χαχῶν χωρίον γῆν. ἐπιφοιτῶσι δ᾽ ἔννοιαι μυρίαι 

περὶ μυρίων πραγμάτων ὅσων, αἴ μὲν ἐχούσιοι, αἱ δὲ χατ᾽ ἀγνοιαν, 

84] οὐδὲν διαφέρουσαι πτηνῶν, αἷς τὰ χατιόντα ἐξωμοίωσεν ὄρνεχλ. τῶν δὲ 

ἐννοιῶν ἣ μὲν ἄνω φορὰ τὴν ἀμείνω “τάξιν ἔλαχε συνοδοιπορούσης 10 
ἀρετῆς τῆς πρὸς τὸν ϑεῖον χαὶ οὐράνιον χορὸν ἀγούσης, τὴν χείρω δὲ 

ἢ χάτω χαχίας ἀφηγουμένης χαὶ αἀντισπώσης βίᾳ. δηλοῖ δὲ χαὶ τὰ 

ὀνόματα οὐχ ἥχιστα τὴν τῶν τόπων ἐναντιότητα’ ἀρετὴ μὲν γὰρ οὐ 

μόνον παρὰ τὴν αἵρεσιν ὠνομάσθη, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τὴν ἄρσιν --- αἴρε- 

ται γὰρ χαὶ μετεωρίζεται διὰ τὸ αἰεὶ τῶν ὀλυμπίων ἐρᾶν ---, χαχία δὲ 16 

ἀπὸ τοῦ χάτω χεχωρηχέναι χαὶ χαταπίπτειν τοὺς χρωμένους αὐτῇ βιά- 

842 ζεσθαι. τὰ γοῦν πολέμια τῆς ψυχῆς ἐννοήματα ἐπιποτώμενα χαὶ ἐπι- 

φοιτῶντα χάτεισι μὲν αὐτά, χαταβάλλει δὲ χαὶ τὴν διάνοιαν αἰσχρῶς 

ἐπιφερόμενα σώμασι χαὶ πράγμασιν αἰσϑητοῖς οὐ νοητοῖς, ἀτελέσιν οὐχ 

δλοχλήροις, ἐφθϑαρμένοις οὐχὶ τοῖς ζῶσιν. οὐ γὰρ μόνον σώμασιν, "Ὁ 

ἀλλὰ χαὶ σωμάτων δίχα διαιρεϑέντων τμήμασιν ἐπιφοιτᾷ" τὰ δ᾽ οὕτως 

διαιρεϑέντα ἀμήχανον ἁρμονίαν δέξασϑαι χαὶ ἕνωσιν, τῶν πνευματιχῶν 

948 τόνων, οἱ συμφυέστατος δεσμὸς ἦσαν, διαχοπέντων. (50.) εἰσηγεῖται 

1 ἀπὸ] ἐπὶ οσοῃϊεΐο τῆς οπι. ςο0α(. δὲ Α 2 ἐστιν Ρᾶὰρ ὅσα ΠΡ 
τρόποις ΑΒ προσερριζωμένα 1Π]}Ὶ} 4 φϑοραν Ρὰρ πόσης ᾿οηϊοΐο 

4. ὃ ἀναπεπληρῶσϑαι εοὐά. 6 τὸν ϑειων ἀγαϑων χορὸν Ρὰρ: τὸν χόρον τῶν ϑείων 
ἀγαϑῶν οοαά. 1 ϑνητὸν ΛΒ χαχὸν ΑΒΗ: ἐπιφυτωσιν ΡΔρ 
δὲ οοὐα. ἔνιαι 1, 8 ὅσον ΑΒ χατὰ ὁοο06α. Ροϑί ἄγνοιαν δαἀὰ. αἵ 113 
9 οὐδὲ Π' διαφέρουσι ΒΔΗΡ 10 εἐλαχεν Ρᾶρ 11 τῆς Η3 (Ραρ9): καὶ τὴν 
οοἰογὶ τὸν ϑεῖον χαὶ οὐράνιον χορὸν ϑ80τὶρδβὶ: (τ)ων ϑείων οὐυραν(ω)ὴν χορὸν Ρὰρ, 
τὸν οὐρανὸν χαὶ ϑεῖον χῶρον οοαά. 11. 12 τὴν χείρω δὲ ἡ οοἀά.: χειρω δὲ τὴν 

Ῥαδρ, τὴν δὲ χείρω ἡ 6861} 12. 18 χαὶ ἀντισπώσης --- ἐναντιότητα οἵη. ΑΒ 

14 ρτγίιβ8 παρὰ] περὶ Η!ΡῚ ἀλλὰ --- ἄρσιν οη. Ρὰρ Η!ΡΙ τὴν ἄρσιν ΑΒ: τὴν 
᾿ς ἄρσην Η32Ρ5, τὸ αἴρεσϑαι ν 15 γὰρ οὐ. ἃ ἀεὶ οοἀα. 11 γοῦν πολέμια ΑΒ: 

πολεμία ουὖν Ῥᾶρ (,, πολέμια ΗἸΡ, γὰρ πολέμια Η3 ἐννοήματα οι. Η επιπω- 
τωμενα ΡᾶΔρ: ἐπιπτώμενα (ἰ, ἐπισπώμενα ἩΡ, ἐπιπετόμενα Α} 17, 18 ροϑί ἐπι- 
φοιτῶντα δ(ἀ. ἐννοήματα Η!, νοήματα Η3 18. 19 σώμασιν αἰσχρῶς (αἰσχροῖς Ρ) ἐπι- 
φερόμενα (ἐπιφυρόμενα Α) οο66. 19 σώμασι χαὶ ϑογίρ8:: σώμασιν οὐ Ρὰρ ΑΒΟαΡΑ͂Ι), 
οὐ ἀεὶ. ΗΣ 19. 20 οὐχ ὁλοχλήρους α 20) τοῖς ἰοτί. ἀδ]. 21 ροβί σωμάτων 

δα, τῶν γ δε Ῥὰρ 22 ἁρμονίαν ἀμήχανον οοαα. 



ΟὔἹΒ ΒΕΚ. ὈΙΥ. ΒΠΕΒΕΒ δῦ 

δὲ γνώμην ἀληϑεστάτην διδάσχων, ὅτι διχαιοσύνη μὲν χαὶ πᾶσα ἀρετὴ 

ψυχῆς, ἀδιχία δὲ χαὶ πᾶσα χαχία σώματος ἐρῶσι, χαὶ ὅτι τὰ τῷ ἑτέρῳ φίλα 

τῷ ἑτέρῳ πάντως ἐχϑρά ἐστι, χαϑὰ χαὶ νῦν" αἰνιττόμενος γὰρ τοὺς ψυχῆς 

πολεμίγυς ὄρνεα εἰσήγαγε γλιχόμενα ἐμπλέχεσϑαι χαὶ ἐμφύεσϑαι σώμασι 

5. χαὶ σαρχῶν ἐμωφορεῖσϑαι, ὧν τὰς ἐφόδους καὶ ἐπιδρομὰς ἐπισχεῖν βου- 

ληϑεὶς ὁ ἀστεῖος λέγεται αὐτοῖς συγχαϑίσαι (θη. 18,11), οἷα πρόεδρός 

τις ἢ πρόβουλος ὦν. ἐπειδὴ γὰρ χαὶ τὰ οἰχεῖα ὑπὸ ἐμφυλίου στάσεως 344 

διειστήχϑι χαὶ τὰ ἐχϑρὰ στίφη διεφέρετο, βουλὴν ἁπάντων συναγαγὼν 

ἐσχόπει περὶ τῶν διαφόρων, ἵν᾽, εἰ δύναιτο, πειθοῖ χρώμενος χαὶ τὸν 

10 ξενιχὸν πόλεμον χαταλύσαι χαὶ τὴν ἐμφύλιον ταραχὴν ἀνέλοι. τοὺς μὲν 

γὰρ ὥσπερ νέφος ἐπιρράξαντας ἀχαταλλάχτως ἔχοντας λυσιτελὲς ἦν 

ἀποσχεδάσαι, τοῖς δὲ τὴν παλαιὰν συγγένειαν οἰχειώσασθαι. δυσμενεῖς 34 

μὲν οὖν ἄσπονδοι χαὶ ἀχατάλλαχτοι Ἰράφονται ψυχῆς ἀφροσύναι χαὶ 

ἀχολασίαι δειλίαι τε χαὶ ἀδιχίαι χαὶ ὅσαι ἄλλαι ἐχ πλεοναζούσης ὁρμῆς 
165 εἰώϑασι φύεσθαι ἄλογοι ἐπιϑυμίαι, σχιρτῶσαι καὶ ἀπαυχενίζουσαι χαὶ 

08 Μ. τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς διανοίας ἐπέχουσαι, πολλάχις [ δὲ χαὶ τὸ σύμπαν 

αὐτῆς σχῆμα σπαραάττουσαί τε χαὶ χαταβάλλουσαι. τὰ δὲ τῶν ἐνσπόν- 2346 

δων εἶναι δυναμένων προσχρούσματα τοιαῦτά ἐστιν, ὁποίας εἶναι συμ- 

βέβηχε τὰς σοφιστῶν δογματιχὰς ἔριδας. μὲν γὰρ πρὸς ἕν ἀπονεύουσι 
30 τέλος, ϑεωρίαν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων, λέγοιντ᾽ ἄν εἶναι φίλοι, 

δ᾽ οὐχ ὁμογνωμονοῦσιν ἐν ταῖς χατὰ μέρος ζητήσεσιν, ἐμφυλίῳ στάσει 

χρῆσϑαι, ὥσπερ οἱ ἀγένητον εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν τοῖς γένεσιν εἰση- 

γουμένοις αὐτοῦ, καὶ πάλιν οἱ φϑαρήσεσθαι τοῖς φϑαρτὸν μὲν εἶναι 

1 ἀναδιδάσχων ΑῸΡ 2 ἐρωσιν Ρὰρ ὃ αἰσχρὰ (ὦ εστιν Ρᾶρ γὰρ 
τοὺς ο. ΑΒ τῆς ψυχῆς οοαα. 4 πολεμίους Ρὰρ ὦ (Δἴαηρ.): πολέμους 
ἐοαα. εισηγαγεν ῬΔΡ ἐμφύρεσϑαι Β σωμασιν ὕΔΡ, σώματος (ΗἢΡ 
6 συγχαϑίσαι εχ ΧΧ Μδηρ.: ἐγχαϑίσαι ΡΔρ οἱ ὁο0αα. 1 πρόβολος Β 8 διι- 
στήχει Ρᾶρ ἃ, ὁοττΓ. ἰῃ διστηχει ΡΔΡ ἁπάντων) ἁπάντων ἀμείνω Α, ἀμείνω 8. 

8. Ρ2 συναγωγὸν 9 τῶν οὐ. " ἵνα οοὐά. 10 χαταλύση Ρ̓ 
ἀνέλοι Β: ἀνελεῖν Ρὰρ ΟΗ, ἀνέλη ΑΡ 11 επιρραξαντας ΡᾺρ (Τυγη.): ἐπὶ (({πὶ 
τᾶ8. 3 {Ππ|,͵| Ρὴ πάντας ΑΒΡΆ, ἐπιπράξαντας Ο, ἐπεὶ πράξαντας Η (564 πρ 56γ. Η3) 
12 τοῖς] ἀστοῖς οοῃὶ. Μδηζ. 18 ἄσπονδοι καὶ ἴῃ ΄τηρ. 84... Ρ" 14. δειλίαι --- 

ἀδιχίαι ο. εχ Ῥδρ: ἐπὶ οο0αα. 1 αἀποχενιζουσαι ΡΔΡ 11 σχῆμα] 
ὄχημα εοηϊ. Μαηρ. 18 εἶναι οἴῃ. Υ, ροβί εἶναι Δα. δοχούντων ΒΡ}, δοχοῦντα 
ΑΒ' δυνάμεων οοαα. τοιαῦτ᾽ Η» οἵας οοαά. 19 τὰς 
Ῥὰρ Ρ: τὰς τῶν ΑΒΟΗ ἢ ΑΒ: οἱ Ρδρ, εἰ ΟΠΗΡ απονευουσι Ρὰρ (Μαηρ.): 
ἀποπνέουσι σοὐα. 20 ϑεωρίας Ρ λεγοιτ ΡὰΡ ἃ εἶναι οἴῃ. ΑΒ 
ἢ ΑΒ: οἱ Ρᾶρ 6, εἰ ΗΡ 21 ὃ τ α ομογνομονουσι ΡΔΡ 
ζητήσεσι ΡΔΡ 22) ἀγέννητον ΑΒΕΙ,! 20 οἱ οὐ. ΔΒΡ3 τοῖς] 
τὸ ( 



56 ΡΙΙΠΟΝΙΒ 

φύσει, μηδέποτε δὲ φϑαρησόμενον διὰ τὸ χραταιοτέρῳ δεσμῷ, τῇ τοῦ 

πεποιηχότος βουλήσει, συνέχεσϑαι, χαὶ οἱ μηδὲν εἶναι ὁμολογοῦντες ἀλλὰ 

παᾶντα γίνεσθαι τοῖς ὑπολαμβάνουσι ταναντία, χαὶ οἱ πάντων χρημάτων 

ἄνθρωπον μέτρον εἶναι διεξιόντες τοῖς τὰ αἰσϑήσεως χαὶ τὰ διανοίας 

χριτήρια συγχέουσι, χαὶ συνόλως οἱ πάντα ἀχατάληπτα εἰσηγούμενοι 5 

247 τοῖς γνωρίζεσθαι πάμπολλα φάσχουσιν. χαὶ ἥλιος μέντοι χαὶ σελήνη 

χαὶ ὁ σύμπας οὐρανός, γῇ τε χαὶ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ, τά τε ἐξ αὐτῶν σχεδὸν 

πᾶντα τοῖς σχεπτιχοῖς ἔριδας χαὶ φιλονειχίας παρεσχήχασιν, οὐσίας καὶ 

ποιότητας, μεταβολάς τε αὖ χαὶ τροπὰς χαὶ γενέσεις, ἔτι δὲ φϑορὰς 

αὐτῶν ἀναζητοῦσιν: μεγέθους τε πέρι χαὶ χινήσεως τῶν χατ᾽ οὐρανὸν 10 

οὐ πάρεργον ποιούμενοι τὴν ἔρευναν ἑτεροδοξοῦσιν οὐ συμφερόμενοι, 

μέχρις ἄν ὁ μαιευτιχὸς ὁμοῦ χαὶ διχαστιχὸς ἀνὴρ συγχαϑίσας ϑεάσηται 

τὰ τῆς ἑχάστου γεννήματα ψυχῆς χαὶ τὰ μὲν οὐχ ἄξια τροφῆς ἀπορ- 

ρίψῃ, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια διασώσῃ χαὶ προνοίας τῆς ἁρμοττούσης ἀξιώσῃ. 

848 τὰ δὲ χατὰ τὴν φιλοσοφίαν μεστὰ διαφωνίας γέγονε τὸν πιϑανὸν χαὶ 15 

στηχαστιχὸν νοῦν τῆς ἀληϑείας ἀποδιδρασχούσης" τὸ γὰρ δυσεύρετον καὶ 

δυσϑήρατον αὐτῆς τὰς λογιχάς, ὡς οἶμαι, στάσεις ἐγέννησε. 

2349 (61.) ,Περὶ ὃὲ ἡλίου“ φησί οδυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ 

᾿Αβραάμ, χαὶ ἰδοὺ φόβος σχοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ “ (ο6η.185, 12). 

ἔχστασις ἢ μέν ἐστι λύττα μανιώδης παράνοιαν ἐμποιοῦσα χατὰ γῆρας Ὁ 

ἣ μελαγχολίαν ἤ τινα ὁμοιότροπον ἄλλην αἰτίαν, ἢ δὲ σφοῦρὰ χκατά- 

1 διὰ τὸ (τῶ 6) εοαά.: διο και Ρᾶρ χραταιοτέρῳ ΑΒΠΠἪ: χρατεωτερῳ Ῥᾶδρ, χραταιω- 

τέρω (ἰ, χραταιότερον ΠΡ, ἰὰπὶ ἐμφαίνοντος χαὶ πάλιν δαά. "Ὁ, ϑραίϊαιη ἴῃ 1] 

ὅ τὰ ἐναντία οοαά. 5. συνχεουσι Δρ: συνέχουσι “064. αχαταλημπτα 
ΡᾺρ (εισηγουμε͵νοις Ρὰρ 6 φάσχουσι ςοαά. ἰ ρει τε ὁ). , γῆ 

τε οἵ. Β Ἴ. ὃ εξ αὐτων σχεδον παντὰ ΡΔρ: ἐπ᾽ αὐτῶν πάντα σοοὐὰ. 8 φι- 
λονιχιας Ρὰρ παρεσχηχασιν ΡΔρ 9. αὖ οὔϊ. Ὰρ δε ΡΑΡ: τε ΑΒΗ! !}Ρ, τε 

χαὶ Η2 10 ἀναζητοῦσι (ἃΡ χατα τὸν οὐρᾶνον ΡΔρ 11 ἐραυναν Ρὰρ 
ἑτεροδοξοῦσι καὶ συμφερόμενοι Α}} 12 μεχρι Ῥὰρ ὁ Ῥδρ: οἵη. ς06α. 

Ροϑβί μαιευτιχὸς Δα. ἀνὴρ ἩΡ, τις ἀνὴρ ΑΙ} ὁμοῦ ςοαὰ.: νομὸς ΡΔρ 
ανηρ Ῥὰρ: οηι. σοαα. (εἴ. δά |΄η. 13) 1Ὁ γένη μετὰ ἃ 18. 14 ἀπορρί- 

ψει ἃ 14 δὲ οοαὰ. διασώσει ΑΚ 18 τὴν οα. σοι]. μεστὰ οἴ. 
Η!ΡΙ μετὰ ἀδιαφωνίας ἃ 10 στογαστὴν ΠΡ ιἀποδιδασχούσης (ἢ 
γὰρ οη. Π 11 αὐτῆς ο. α τὰς λογιχάς οἵη. ὁοὰ. ως Ῥδρ: ὧς γε ςουαὰ. 
18 φησί οι. οσοἀά. Ν δυσμαῖς Ρὰρ ἐπέπεσεν 80γρ51: ἐπεστησεν ΡΔρ, ἔπεσεν 
ὁοἀὰ. Ν τωι Ρδὰρ: ἐπὶ οοα(. Ν 20 ἐστιν Ρὰρ Ροϑί μανιώδης δάὰ. χαὶ 
ΑΒ παροινίαν Ν ἐμποιοῦσαν (ἱ 21 ἄλλην οπ. ΛΒ 

Ἰ. 2 Ριαϊοηΐὶβ Τί. τ. 41 Β, 18-- -δή,Ὁ περὶ --- χρῆται Ν΄ (οἱ. 106ν, 
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509 Μ. πληξις ἐπὶ τοῖς ἐξαπιναίως καὶ ἀπροσδοχήτως [ συμβαίνειν εἰωθόσιν, ἢ 

δὲ ἠρεμία διανοίας, εἰ δὴ πέφυχέ ποτε ᾿συχάζειν, ἣ δὲ πασῶν ἀρίστη 

ἔνϑεος χατοχωχή τε χαὶ μανία, ἢ τὸ προφητιχὸν γένος χρῆται. τῆς μὲν 280 

οὖν πρώτης ἐν ταῖς (ἐν) Ἐξπινομίδι γραφείσαις ἀραῖς διαμέμνηται --- 

5 παραπληξίαν γάρ φησι χαὶ ἀορασίαν χαὶ ἔχστασιν διανοίας χαταλήψε- 

σϑαι τοὺς ἀσεβοῦντας, ὡς μηδὲν διοίσειν τυφλῶν ἐν μεσημβρίᾳ καϑά- 

περ ἐν βαθεῖ σχότῳ ψηλαφώντων (Πουΐ. 28,28.29) ---, τῆς ὃὲ δευτέ- 28] 

ρᾶς πολλαχοῦ --- ἐξέστη“ 1άρ φησιν͵, Ἰσαὰκ ἔχστασιν μεγάλην, χαὶ 

εἶπε" τίς οὖν ὃ ϑηρεύσας μοι ϑήραν χαὶ ἐνεγχών μοι, χαὶ ἔφαγον ἀπὸ 

10 πάντων πρὸ τοῦ σὲ ἐλϑεῖν, χαὶ εὐλόγησα αὐτόν : χαὶ εὐλογημένος ἔστω“ 

(Θοη. 31,88), χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχὼβ ἀπιστοῦντος τοῖς λέγουσιν, ὅτι ζῇ 

Ἰωσὴφ χαὶ ἄρχει πάσης Ἰῆῇς Αἰγύπτου“. ἐξέστη“ 1ζρ φησι ,τῇ δια- 
νοίχ, οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς“ (ἀθη.4ῦ,26), χαὶ ἐν Βξαγωγῇ κατὰ τὴν 

ἐχχλησίαν᾽ ,τὸ γὰρ ὄρος“ φησί ,τὸ Σινὰ ἐχαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ χαταβε- 

15 βηχέναι τὸν ϑεὸν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐν πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὁ χαπνὸς ὡσεὶ ἀτμὶς 

χαμίνου: χαὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα“ (ἔχοά. 19,18), καὶ ἐν τῷ 

Λευιτιχῷ χατὰ τὴν τῶν ἱερῶν τελείωσιν ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ὁπότε , ἐξ- 

ἦλθε πῦρ ἀπ’ οὐρανοῦ χαὶ χατέφαγε τὰ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου, τά τε 

ὁλοχαυτώματα χαὶ τὰ στέατα“. λέγεται γὰρ εὐθύς. οχαὶ εἶδε 

Ὁ πᾶς ὃ λαὸς χαὶ ἐξέστη, χαὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον“ (1,ον. 9,24)" 

ἢ γὰρ τοιαύτη ἔχστασις πτύησιν χαὶ δεινὴν χατάπληξιν ἐμποιεῖ --- 

(ἀλλ' οὐχ ἄξιον ϑαυμάσαι χαὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ησαῦ, ὅτι εἰδὼς χυνηγεῖν 383 
----.Ψ.ς-... 

1 απροδοχητος ΡΔΡ εἰωϑασιν "ΔΡ 2 εἰ δὴ δοτίρδὶ : εἰ δε Ιᾶρ, ἐπειδὴ «ςοἀάὰ., 
ἐπεὶ Ν πεφυχεν ποτε ὕᾶρ, πέφυχεν (01. ποτε) [ΠΡῚ ὃ χκατοχογὴ τε χαὶι 

α 
Ρὰρ: κατοχὴ καὶ μανία Ν, χατοχωτήχη τ (ἰ, χατοχωτιχή τε ΠΡ. χατοχωτέρα τε ΑΙ 

4 ἐν δααὶαὶ ἐπινομίσι Ρ ὃ φησιν ὰρ ὃ. 6 χαταλημψεσϑαι ὰρ 

9. εἰπεν Ρὰρ 10 ἔστω Ρὰρ (ἰ: ἔσται οοίοτὶ 12 γῆς οι. ὰρ (ἢ φησιν 

Ῥὰρ 18 εξαγω(γη!)) Ραρ: ἐξόδω εοἀα. 14 Σινα Ρὰρ γΥ: Σαῖ σοἀά. ολον 
τ 

Ῥδρ: πᾶν αὐτὸ εοοἀά. ᾿᾿ 18 αὐτὸ α (Τυγῃ): αὐτοῦ Ρὰρ Α1}, αὐτῶ Ἡ, αὐ Ρ 

15. 16 χαὶ ἀνέβαινεν --- σφόδρα οπ,. "Ὁ 15 ἀτμὸς ΑΒ 10 τῶ Ρὰρ 113: οι. 
ΑΒΟΒΙΡ 117 ἱερῶν 58ς.τγἰρδὶ (")80 2): ἱερέων εοαἀά. 11. 18 εξηλϑεν Ρὰρ 

1ὃ χαὶ οῃ. ΡΔΡ χατεφαγεν ἤΔρ, χατέφερε (ἱ 19 στέμματα ],! γὰρ ααα.1,3 
εἰὗεν Ρὰρ 20 ἔπεσεν “οαα. 21 εχστασις Ρὰρ (δἴδηρ.): ἔχπληξις σοἀά. 
δεινὴν οχι. οοἀά. 22---88,21 ἀλλ᾽ οὐχ --- πρὸς αὐτοῦ 5661] Μδηρ. αἰ θ ἱγγθρ- 
51886 Ταία8. 5604 ἰηἰθγάμπ) ἴῃ ἰοχῖι Ὑϑίθγθϑ δαηοίδιϊομ68, 4.88 πΠ08 διι0 ἰοχίαᾳ ρΡΟΠΙΠ.18, 
δαδαηῖ, τοβρίοῖς ἰπ ἐπι ὃ 251] 22 τοῦ] τῶ Η3 “Ησαῦ εοἀά. 

τ .--.... 

ἃ ὦ ςξ, ΡΙδίομί8. Ῥμαοάγαπι ρ. 944, Ιοῃθιῃ μ. 586 (. 
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ἀεὶ ϑηρεύεται χαὶ πτερνίζεται τὴν τέχνην ἐπὶ βλάβῃ χτησάμενος, οὐχ 

ὠφελείᾳ, ϑηρεύειν δὲ οὐδέποτε ἐσπούδασε, χαὶ ἐπὶ τοῦ Ἰαχώβ, ὅτι 

ϑηρεύει μὴ μαϑών, ἀλλὰ φύσει χινούμενος τὸ πᾶάϑος, χαὶ φέρει τῷ δο- 

χιμαστῇ, ὃς εἰ δοχιμόν ἐστι διαγνώσεται, διὸ ἀπὸ πάντων φαγεται 

233 (Ἃ(ἄθη. 21,33)" πάντα γὰρ τὰ τῆς ἀσχήσεως ἐδώδιμα χαϑέστηχεν, ἢ ὅ 

ζήτησις, ἢ σχέψις, ἢ ἀνάγνωσις, ἢ ἀχρόασις, ἢ προσοχή, ἢ ἐγχράτεια, 

ἢ ἐξαδιαφόρησις τῶν ἀδιαφόρων. ἀπὸ πάντων δὲ τὰς ἀπαρχὰς δήπου- 

ὃεν ἔφαγεν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα" ἔδει γὰρ ὑπολείπεσϑαι χαὶ τῷ ἀσκητῇ 

δδ8 τροφὰς οἰχείας ὡς ἀῦλα. ,πρὸ τοῦ σὲ ἐλθεῖν“ φυσιχῶς" ἐὰν γὰρ ἔλθῃ 
τὸ πάϑος εἰς τὴν ψυχήν, οὐχ ἀπολαύσομεν ἐγχρατείας- ἐλέγχει δὲ χαὶ 10 

τὸν φαῦλον ὡς βραδὺν καὶ ὀχνηρὸν χαὶ μελλητὴν πρὸς τὰ παιδείας ἔργα, 

δῦδ ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ ἀχολασίας. ἐργοδιώχτας οὖν Αἴγυπτος ἔχει πρὸς τὴν 
τῶν παϑῶν ἐπισπεύδοντας ἀπόλαυσιν, Μωυσῆς δ᾽ ἔμπαλιν μετὰ σπου- 

δῇς παραγγέλλει τὸ Πάσχα ἐσϑίειν, τὴν ἀπὸ τούτων διάβασιν εὐωχεῖ- 

σϑαι. χαὶ ὃ Ἰούδας φησίν’ ,εἰ μὴ γὰρ ἐβραδύναμεν, [ ἤδη ἄν ὕπε- ρΡ. ἘΞ 

στρέψαμεν δίς“ (ἄοῃ. 48,10), οὔ φησι κατέβημεν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ᾽ 16 

δῦ6δ ἐκχεῖϑεν ἐπανεσώϑημεν. εἰχότως χαὶ Ἰαχὼβ τεθαύμαχεν, εἰ ἔτι ὃ ἐν 

σώματι νοῦς, Ἰωσήφ, ζῇ πρὸς ἀρετὴν χαὶ ἄρχει (θη. 4,26) 

τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ οὐχ ἄρχεται πρὸς αὐτοῦ. χαὶ τἄλλα ἐπιὼν 

ἄν τις ὑποδείγματα ταληϑὲς ἰχνεύειν δυνηϑείη. πρόχειται δ᾽ οὐ 20 

περὶ τούτων νῦν ἀχριβολογεῖσϑαι, διὸ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρεπτέον), 

257 τῆς δὲ τρίτης ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν τῆς γυναιχὸς γένεσιν φιλοσοφεῖ --- 

»ἐπέβαλε γὰρ ὁ ϑεὸς“ φησίν ,ἔχστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, χαὶ ὕπνωσεν“ 

1 τὴν] τήν τε ΑΑΡ 2 τοῦ] τῷ αΗΡ ὃ ϑηρεύειν ΑΒ χειίνουμενον ΡΔΡ 
τὸ ΗΡ: καὶ τὸ ΑΒ, οἴῃ. Ρᾶρ χαὶ οῃῃ. ΑΒ φέρει τῶ Π“0α4.: φερειται ΡΔρ 
4 ὃς οῃ. Ρδρ 6 ἡ ἀχρόασις, ἡ ἀνάγνωσις οοθα. προσοχή ΡΔρ ΑΟΘΡ: προσευχή 

ΒΗ͂ 1 ἡ οὦΩ. Ρᾶἂρ 8 εἐφαγον ΡΔρ δεῖ σ06α. ὑπολιπέσϑαι Ρὰρ (ἃ 
9. οἰκείους α ὡς οα. ὍἫΡ τοὺς ἐλθεῖν Ο ἔλϑῃ οπι. οἱ ροϑὶ πάϑος δἀά. 
εἰσίῃ νὶ 10 ἀπολαύσομαι ΑΒΡ3 (οοηϊ. Μδηρ.), ἀπολαύσωμεν (ὦ 11 μελητὴν ΑΒ 

12 Αἰγύπτιος 1} 182 Μωσῆς οοἀα. ὃε ΡΔρ 14 τὴν ὕΔρΡ: χαὶ τὴν Ἑςοἀά. 
14. 15 ποιεῖσθαι ὁΟὨΪΟ10 158. ιου(δα) Δρ εβραδυναμεν ΡΔρ: ἐμελλήσαμεν 

606α. 16 (δις), οὐ φησιν οχ ΧΧἧ βυρρίονὶ Ρᾶρ: καὶ οοαα., φυὶ ροϑὲ Αἴγυπτον 

μδθοπί διὸ (δὶς (Η3) οὖν φησιν 11 ὁ ᾿Ιακὼβ εοἀά. 11. 18 εἰ ἔτι ὁ 
ἐν σώματι νοῦς Ραρ 6: εἰ οὖν ὁ ἔτι ἐν σώματι νοῦς ΑΒ, εἰ ἔτι ὁ νοῦς ὁ ἐν σώματι ἩΡ, 
εἰ ἔτι ἐν σώματι ὁ νοῦς, ὁ ᾿Ιωσήφ Μδηρ. ΡΘΓ ΘΙΤΟΓΘΠῚ 19 ἄν τις ἐπιὼν οοαά. 
20 τἀληϑὲς Π": τὸ ἀληϑὲς ΑΡ3, ἀληϑὲς Ρὰρ ΟΠΒΠῚΤΡῚ 20. 31 δὲ νῦν οὐ περὶ τούτων 
«066. 21 εξης ΡΔρ: ἐξ ἀρχῆς οοαα. 229 εν οιἰς ῬΔΡ: ἐννοίας οοἠά, 
τὰ οῃῃ. ΑΒ, ἴψ πέρι ΑΒ 28 εἐπεβαλον Ρᾶρ 

11. 18 οἵ. δά. νοὶ]. 11 ρ. 272,22. 
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(αροη. 3,21), ἔχστασιν τὴν ἣσυχίαν χαὶ ἠρεμίαν τοῦ νοῦ παραλαμβά- 

νων ὕπνος γὰρ νοῦ ἐγρήγορσίς ἐστιν αἰσϑήσεως, χαὶ γὰρ ἐγρήγορσις 

διανοίας αἰσϑήσεως ἀπραξία ---, (02.) τῆς δὲ τετάρτης ὃ νῦν σχοποῦ- 288 

μεν περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις ἐπέπεσεν τῷ ᾿Αβραάμ“ ἐνϑου- 
ον σιῶντος χαὶ ϑεοφορήτου τὸ πάϑος. ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο μόνον διασυνίστη- 

σιν αὐτὸν προφήτην, ἀλλὰ χαὶ γράμμα ῥητὸν ἐστηλιτευμένον (ἐνὶ ἱεραῖς 

βίβλοις, ἡνίχα τις ἐπεχείρησε τὴν ἐχ φύσεως ἄρχουσαν ἀρετήν, Σαρραν, 

αὐτοῦ διοιχίζειν, ὡς οὐχ ἴδιον σοφοῦ χαὶ μόνου χτῇμα, ἀλλὰ παντὸς 

τοῦ φρόνησιν ἐπιμορφάζοντος. ,απόδος γάρ φησι ,τὴν γυναῖχα τῷ 

10 ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶ χαὶ προσεύξεται περὶ σοῦ, χαὶ ζήσεις“ 

(6θη. 20,1). παντὶ δὲ ἀστείῳ προφητείαν ὃ ἱερὸς λόγος μαρτυρεῖ" 289 

προφήτης γὰρ ἴδιον μὲν οὐδὲν ἀποφϑέγγεται, ἀλλότρια δὲ πάντα ὑπη- 

χοῦντος ἑτέρου: φαύλῳ δ᾽ οὐ ϑέμις ἑρμηνεῖ γενέσθαι ϑεοῦ, ὥστε 

χυρίως μοχϑηρὸς οὐδεὶς ἐνθουσιᾷ, μόνῳ δὲ σοφῷ ταῦτ᾽ ἐφαρμόττει, 

15. ἐπεὶ χαὶ μόνος ὄργανον ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖον, χρουόμενον χαὶ πληττόμενον 

«ἀοράτως ὑπ᾽ αὐτοῦ. πάντας γοῦν ὁπόσους ἀνέγραψε διχαίους χατεχο- 360 

ἐμένους χαὶ προφητεύοντας εἰσήγαγεν. ὁ Νῶε δίχαιος: ἄρ᾽ οὐ χαὶ εὐϑὺς 

πτροφήτης; ἣ τὰς εὐχὰς χαὶ χατάρας ἃς ἐπὶ ταῖς αὖϑις γενεαῖς ἐποιήσατο 

(6εδη. 9,258.) ἔργων ἀληϑείᾳ βεβαιωϑείσας οὐ κατεχόμενος ἐθέσπισε; τί 20] 

30 δὲ Ἰσαάχ; τί δὲ Ἰαχώβ; καὶ γὰρ οὗτοι διά τε ἄλλων πολλῶν χαὶ μάλιστα 

διὰ τῶν εἰς τοὺς ἐχγόνους προσρήσεων ὁμολογοῦνται προφητεῦσαι. τὸ 

“χὰρ ,συνάχϑητε, ἵνα ἀπαγγείλω τί ἀπαντήσεται ὑμῖν ἐπ᾽ ἐσχάτῳ τῶν 

1 πὴ ρεμίαν καὶ ἡσυχίαν εοαά. 2 ἐγρήγορσίς 5ογίρ8ϊ : γρήγορσις οοἀά., ουσια 
ΡᾺ » εγρηγορσις Ρᾶρ: αἱ γρηγορήσεις (ἃ, αἱ γρηγόρσεις τῆς Β, αἱ ἐγρη- 
ἸἹέρακεεις τῆς ΔΗΡ 4 τῷ 5βεγίρϑὶ (βὰρ υἱ νἱά.; εἶ. ρ. 86,18): ἐπὶ τῶ Δ]ΟΗ, 

ἐπὶ “πὸν Ρ ὅ ἀλλὰ Α ταυτὸ Ρὰρ ὅ. 6 διασυνίστησιν 86 ρ51: 

ἀλλὰ τς συνίστησιν ΑΒΑΗ, ἀλλὰ χαὶ συνίστησιν Ρ, σ(υνιστησιν) ΡΔΡ ὃ ἐν δἀάϊαϊ 
Ἰ ἀφ χουσαν ῬΔρ: οπι. οοὐά. 8 αὐτοῦ] τοῦ ΑΒ μόνον ἩΡ 
» φρύῦυγσιν Ρὰρ 9. 10 τῶ ἀνθρώπω τὴν γυναῖχα ςοαὰ. 11 (παντὶ) δε ΡΔρ: 
ταὰ παντὶ δὲ ἀνθρώπω οοαάὰ. 11 ὁ ἱερὸς λόγος προφητείαν (προφητείας Α}}) 
614. 12 προφήτου ἃ 12. 18 υφηχουντος ΡΔρ 18 ὃε Ρὰρ 
ἐρμεγηγνεῖ οἴ. ΡΔΡ 14 ἐνθουσιᾶν Βὶ , τοῦτ᾽ εοηϊςῖο (ΡΔρ) 
16. ϑιοῦ ἐστιν ἠχεῖον βεγὶ ρ5ὶ: (ϑεου ἐστὴι ηχ... Ραρ, ϑεοῦ ἐστιν ἠχεῖ ἐν Ρ(Η!ῦ), ϑεοῦ ἐστιν 
χοῦν Η;, ἠχῆς ἐστι ϑεοῦ ΑΒ, ἠχεῖον ἐστὶν ϑεοῦ ἃ 10 ἀνέγραψε (ΗΖ: 

ἀνέγραψαν ΡΔρ, ἔγραψε ΑΒΡΗΙ 11 εἰσήγαγε Νῶε εοὐα. 09) ῬδΡ 
(τη): οὖν Ἄοοαά. 11. 18 προφήτης εὐθύς εοἀά. 18 ἃς οὐ. (ΠΕ ΡῚ 

0 πολλῶν ἄλλων ΑΒ, ἄλλων οὦ. 21 ἐχγόνους ΑΒΩ(6 (Ραρῦ): ἐγγόνους ΠΡ 

Ὡ (συνα)χϑητε Ῥδρ : συλλέγητε οοαὰ. απαγγ(ειλω) ΡὰΡ (ἀπαγγέλλω βυρρ])ού 5΄.ἢ6}]): 

ὀναγγελλῷ Β, ἀναγγελῶ ΑΟΡ, ἀναγγέλλω Η, ἀναγγελῇ απαντήσεται ΡΔρ: 
ἀπαντήσει ΑἸΡ, ἀπαντήση ΑΒ ἐσχάτων οοαὐὰ. 
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ἡμερῶν“ (6θη. 49,1) ἐνθουσιῶντος ἦν. ἢ γὰρ τῶν μελλόντων χατά- 
202 ληψις ἀνηίχειος ἀνθρώπῳ. τί δὲ [ Μωυσῆς; οὐ προφήτης ἄδεται παν- μ. 51] 

ταχοῦ; λέγει γάρ’ ,,ἐὰν γένηται ὑμῶν προφήτης χυρίου, ἐν δράματι 

αὐτῷ γνωσθήσομαι, Μωυσῇ δὲ ἐν εἴδει, χαὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων“ 

(Νυαι. 12,6.8), χαὶ πάλιν ,οὐχ ἀνέστη ἔτι προφήτης ὡς Μωυσῆς, ὃν ὁ 

208 ἔγνω χύριος αὐτὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον“ (θοαυΐ. 84,10). παγχά- 

λως οὖν τὸν ἐνθουσιῶντα μηνύει φάσχων “περὶ ἡλίου δυσμὰς ἔχστασις 

ἐπέπεσεν“ ((θη. 15, 12), (08.) ἥλιον διὰ συμβόλου τὸν ἡμέτερον χαλῶν 
νοῦν: ὅπερ γὰρ ἐν ἡμῖν λογισμός, τοῦτο ἐν χόσμῳ ἥλιος, ἐπειδὴ φωσ- 

φορεῖ ἑχάτερος, ὁ μὲν τῷ παντὶ φέγγος αἰσθητὸν ἐχπέμπων, ὁ δὲ ἣμῖν τὸ 

204 αὐτοῖς τὰς νοητὰς διὰ τῶν χαταλήψεων αὐγάς. ἕως μὲν οὖν ἔτι περι- 

λάμπει χαὶ περιπολεῖ ἡμῶν ὃ νοῦς μεσημβρινὸν οἷα φέγγος εἰς πᾶσαν 

τὴν ψυχὴν ἀναχέων, ἐν ἑαυτοῖς ὄντες οὐ χατεχόμεϑα" ἐπειδὰν δὲ πρὸς 

δυσμὰς γένηται, κατὰ τὸ εἰχὸς ἔχστασις καὶ ἢ ἔνϑεος ἐπιπίπτει χατο- 

χωχή τε χαὶ μανία. ὅταν μὲν γὰρ φῶς τὸ ϑεῖον ἐπιλάμψῃ, δύεται τὸ 15 

906 ἀνθρώπινον, ὅταν δ᾽ ἐχεῖνο δύηται, τοῦτ᾽ ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. τῷ 
δὲ προφητιχῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν: ἐξοιχίζεται μὲν γὰρ ἐν 

ἡμῖν ὃ νοῦς χατὰ τὴν τοῦ ϑείου πνεύματος ἄφιξιν, χατὰ δὲ τὴν μετα- 

νάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοιχίζεται" ϑέμις γὰρ οὐχ ἔστι ϑνητὸν ἀϑανάτῳ 

συνοιχῆσαι. διὰ τοῦτο ἢ δύσις τοῦ λογισμοῦ χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν σχότος 20 

200 ἔχστασιν χαὶ ϑεοφόρητον μανίαν ἐγέννησε. τὸ δὲ ἀχόλουϑον προσυφαί- 

2 Μωσῆς ΗΡ ὃ λεγε Ρὰρ, λέγεται οοηϊ. ΟΟἢ πη ὑμῶν Ρὰρ ΑΗ2: ἡμῶν ΗἹΡ, ἡμῖν ΔΒ 

χυρίου (χυρίῳ 2) ἀνδηϊάμαι ἰὼ Ρᾶρ 4 γνωρισϑήσομαι (ἱ Μωυσῆ ΑΒ: Μωυσῆς 
Ῥαρ (ἰ, Μωσῆς ΠΡ εἰὸι Ρὰρ ὃ Μωυσην Ρὰρ 6 ἔγνω αὐτὸν χύριος 

(κύριος αὐτὸν ἰγτᾶηϑροδυ) πρώσωπον πρὸς πρόσωπον οοαἀ.: εγνω (χυριος) ἐοίογὶΒ οὔ 5815 
Ρὰρ πρὸς} ἴονί. κατὰ ὁοχ ΠΠΧΧ βου. 1 τὸν] αὐτὸν Β 1-- 9 μηνύει-- 
νοῦν ο. Ϊ, περὶ --- νοῦν χαλεῖ δα. τηρ. Ρ΄’  μηνυε Ρὰρ ὃ ἔπεσεν 

ΑΙ διὰ Ρὰρ (ΠΝ: δὲ διὰ ΑΠ}"Ρ 8. 9 χί(αλω)ν νουν ΡΔρΡ: νοῦν χαλῶν 

ΑῊΝ, νοῦν χαλεῖ ΑΒΡ 9. 10 φῶς φορεῖ Α}} 10 φέγγος] φῶς ΑΒ 

ἐχπέμπων οῃ. Ν 11 χαταλημψεων Ρὰρ 18 τὴν οὐ. ΑΒ ἀναχέων οἴ. 
ΑΒ ἑαυτοῖς] αὐτωι Ρδρ δὲ] τε Ρὰρ 14 χαὶ οηι. ΑΒ 

14, 1 χατοχωχή τε 8ετρ8ὶ : χαταχωχὴ τὲ Ὧρ, χατοχή τε Ν, χατοχωτιχή τε σοαα. 

15. 10 υἱ8 οταν Ρᾶρ: ὅτε ἐοιώ. Ν 10 δὲ Ὰ} Ν ὄνηται Ρὰρ: δὥρει 
οοαι. Ν ταυτ᾽ "ᾺΡ 11 μὲν οι. Ν 11. 18 ὁ ἐν ἡμῖν Ἤοηϊοίο 
Ι8 ὁ οῃ!. Ρδρ πνεύματος ο. Ν 10 αὐτὰ Ρὰἂρ ἐστιν Ρᾶρ 
ϑνητῶ Ὁ 20 συνοιχίσαι (ὦ 

1. 3. ΠῊ (οἱ. 124- Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, 1}}ν [0]. 40ν εἰ αὶ ΞΞ 
ΠῈᾺ [οἱ]. ϑῦὺ. Φίλωνος: ἡ τῶν μελλόντων χατάληψις ἀνοίχειος ἀνθρώπῳ. 
1-6],0 περὶ --- ἀποτελεῖ Ν' [0]. 161τ, 
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γει τῇ Ἰραφῇ φάσχων ,ἐρρέϑη πρὸς ᾿Αβραάω“ (ση. 1,13): ὄντως 

Ἰὰρ ὃ προφήτης, καὶ ὁπότε λέγειν δοχεῖ, πρὸς ἀλήϑειαν ἡσυχάζει, χατα- 

χρῆται δὲ ἕτερος αὐτοῦ τοῖς φωνητηρίοις ὀργάνοις, στόματι χαὶ γλώττῃ, 

πρὸς μήνυσιν ὧν ἄν ϑέλῃ" τέχνῃ δὲ ἀοράτῳ χαὶ παμμούσῳ ταῦτα 

δ χρούων εὔηχα καὶ παναρμόνια χαὶ γέμοντα συμφωνίας τῆς πάσης 
ἀποτελεῖ. 

(84.) Τίνα δ᾽ ἐστὶν ἃ ἐρρέϑη προϑεσπισϑέντα, χαλὸν ἀχοῦσαι" 207 
πρῶτον μέν, ὅτι τῷ φιλαρέτῳ κατοιχεῖν οὐ δίδωσιν ὃ ϑεὸς ὡς ἐν οἰχείᾳ 

Ἣἥ τῷ σώματι, ἀλλὰ παροιχεῖν ὡς ἐν ἀλλοδαπῇ μόνον ἐπιτρέπει χώρᾳ. 

10 ογινώσχων γάρ φησι ,Ἱνώσῃ, ὅτι πάροιχον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν 

γῇ οὐχ ἰδία“ (6 6η. 19,18). παντὸς δὲ φαύλου συγγενὲς τὸ σώματος 

χωρίον, ἐν ᾧ μελετᾷ χατοιχεῖν, οὐ παροιχεῖν. ἕν μὲν δὴ παίδευμα 308 

τοῦτο" ἕτερον δέ, ὅτι τὰ δουλείαν χαὶ χάχωσιν χαὶ δεινήν, ὡς αὐτὸς 

ἔφη. ταπείνωσιν ἐπάγοντα τῇ ψυχῇ τὰ χατὰ γῆν ἐστιν οἰχίδια: νόϑα 

15 γὰρ χαὶ ξένα διανοίας τὰ σώματος ὡς ἀληϑῶς πάϑη, σαρχὸς ἐχπεφυ- 

χότα, ἡ προσερρίζωται. τετραχόσια δὲ ἔτη γίνεται ἢ δουλεία (ὕ6η. 18,18) 269 

χατὰ τὰς τῶν τεττάρων παϑῶν δυνάμεις. ἀρχούσης μὲν γὰρ ἡδονῆς 

» δ12 Μ΄. μετεωρίζεται χαὶ φυσᾶται τὸ φρόνημα, χαύνῳ | χουφότητι ἐξαιρόμενον " 

ὅταν δὲ ἐπιϑυμία χρατήσῃ. ἔρως ἐγγίνεται τῶν ἀπόντων χαὶ τὴν ψυχὴν 

Ἃ ὥσπερ ἀπ᾿’ ἀγχόνης ἐλπίδος ἀτελοῦς ἐχρέμασε: διψῇ μὲν γὰρ ἀεί͵ 

πιεῖν δὲ ἀδυνατεῖ ταντάλειον τιμωρίαν ὑπομένουσα. χατὰ δὲ τὴν τῆς 210 

λύπης δυναστείαν συνάγεται χαὶ συστέλλεται φυλλορροούντων χαὶ ἀφαυαι- 

νομένων τρόπον δένδρων: τὸ γὰρ εὐθαλὲς αὐτῆς χαὶ πῖον ἐσχναίνεται. 

φόβου γε μὴν τυραννήσαντος οὐδεὶς ἔτι μένειν ἀξιοῖ, δρασμῷ δὲ χαὶ 

5. φυγῇ χρῆται, μόνως ἄν οὕτως σωϑήσεσϑαι προσδοχῶν: ἐπιθυμία μὲν 

“ὰρ δλχὸν ἔχουσα δύναμιν, χἄν φεύγῃ τὸ ποϑούμενον, διώχειν ἀναγχά- 

---- ---.-. 

ἱ οὕτως ΓΝ 2 λέγει ΤΌΓΗ. ἡσυχάζειν 1,1} 4 μηνύουσιν ΠΙῚΡ δ᾽ "ΠΡ 
9 γέμον 6 τῆς ο΄. Ν 1 ἐρρήϑη Μδηρ. 9 σοματι Ρὰρ χώραν α 

γνώσηι γὰρ φησιν οτι Ρὰρ σου οῃ. (1 11 τὸῇ τω ὰρ 
ιδ ὅτι] τι ῬᾺρ τα Ῥὰρ: οιω. σοαα. 14. ἐφηῖ Ρὰρ (οιχιδ)λια δὰ. 

οὗυς ἕἔλια ΔΡ νοϑος Ῥὰρ 16 προσερρίζωται 8οτγρ51: προσερρίζωνται ΡΔρ οἱ 
048. 11 τεσσάρων Ῥὰρ 18 ἐξαιρούμενον (ΡΗ! 19 ἁπάντων ΑΒ} 
“Ὁ δι μῇ βουίρϑὶ: διψησει Ῥὰρ, διψᾷ σοαὰ. (αιεῦ Ραρ᾽ 21 δὲ αἰΐ, οι. Β 
29 πρόπω οοὐά. 94 τηρήσταντος ΑΒ ἐστὶ ἃ 95. ἂν] μὲν 
ΔΒ σωϑήσεται α προδοχων Ῥὰρ 50 δύναμιν καταφεύγη (ὁ 
---ΌΘθΘθΘθΘττῸὃῸὸὃῸὸὃὸΡ 

ὃ ςς δὰ το]. ΠῚ ῥ. 344,2. 
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ζει, φόβος δ᾽ ἔμπαλιν ἀλλοτριότητα ἐμποιῶν διοιχίζει χαὶ μαχρὰν τοῦ 

271] φαινομένου διίστησιν. (θ5.) αἱ δὲ τῶν λεχϑέντων ἡγεμονίαι παϑῶν 

βαρεῖαν τοῖς ἀρχομένοις ἐπάγουσι δουλείαν, ἄχρις ἄν ὃ βραβευτὴς καὶ 

διχαστὴς ϑεὸς διαχρίνῃ τὸ χαχούμενον ἀπὸ τοῦ χαχοῦντος, χαὶ τὸ μὲν 

εἰς ἐλευϑερίαν ἐξέληται παντελῇ, τῷ δὲ τἀπίχειρα ὧν ἐξήμαρτεν ἀποδῷ. 

2172 λέγεται γάρ’ ,,τὸ δὲ ἔϑνος ᾧ ἄν δουλεύσωσι χρινῶ ἐγώ" μετὰ δὲ ταῦτα 

ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσχευῆς πολλῆς“ (θη. 19,14). ἀνάγχη γὰρ 

ϑνητὸν ὄντα τῷ τῶν παϑῶν ἔϑνει πιεσϑῆναι χαὶ τὰς οἰχείους τῷ γενο- 

μένῳ χῇρας ἀναδέξασϑαι, βούλημα δὲ ϑεοῦ τὰ σύμφυτα χαχὰ τοῦ γένους 

218 ἡμῶν ἐπιχουφίζειν: ὥστε χαὶ ἡμεῖς ἐν ἀρχῇ τὰ οἰχεῖα πεισόμεϑα 10 

ὠμῶν γενόμενοι δεσποτῶν δοῦλοι, χαὶ ὁ ϑεὸς τὸ οἰχεῖον ἐργάσεται 

ἑαυτῷ, ἄφεσιν χαὶ ἐλευϑερίαν ταῖς ἱχέτισιν αὐτοῦ ψυχαῖς προχηρύξας, οὐ 

΄ι 

μόνον λύσιν δεσμῶν χαὶ ἔξοδον ἐχ τῆς περιπεφρουρημένης εἱρχτῆς 

514 παρασχόμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐφόδια δούς, ἅπερ ἀποσχευὴν ἐχάλεσε. τί δὲ 
τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐπειδὰν ἄνωθεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χαταβὰς ὃ νοῦς ἐνδεϑῇ ταῖς 15 

σώματος ἀνάγχαις, εἶτα ὑπὸ μηδεμιᾶς δελεασϑεὶς οἷα ἀνδρόγυνος ἣ 

γύνανδρος τὰ ἥδέα ἀσπάσηται χαχά, μείνας δὲ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως 

ἀνὴρ ὄντως τραχηλίζειν μᾶλλον ἢ τραχηλίζεσϑαι δύνηται, τοῖς τῆς ἐγ- 

χυχλίου μουσιχῆς ἐντραφεὶς ἅπασιν, ἐξ ὧν ϑεωρίας λαβὼν ἵμερον ἐ- 

χράτειαν χαὶ χαρτερίαν, ἐρρωμένας ἀρετάς, ἐχτήσατο, μετανιστάμενος 20 

χαὶ χάϑοδον τὴν εἰς τὴν πατρίδα εὑρισχόμενος πάντ᾽ ἐπάγεται τὰ παι- 

δείας, ἅπερ ἀποσχευὴ χαλεῖται. 

70 (66.) Τοσαῦτα χαὶ περὶ τούτων εἰπὼν ἐπιλέγει: ησὺ δὲ ἀπελεύσῃ 
πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς ἐν γήρᾳ χαλῷ“ (θη. 

ὃ ἀχρεῖαν ἃ ὃ οὔ!. ἂρ ὃ τὰ ἐπίχειρα ΑΒ, ταπιχειρια ΡΔρ θ Φ] 

ὧν ΒΕ ἐὰν ΔῊΡ δουλευσωσὶν Ῥὰρ ὁ χρίνων ἃ “ ἐξελεύ- 

σεται αὶ 8 πίεσθηναι Ρᾶὰρ (Δαπρ.): πεισϑῆναι οοαα, οἰχείας οοἀὰ. 

8. 9 τωι γενωμενωι Ῥὰρ: τὸ γεννώμενον (γενόμενον 6) οοἀά., τὸν γεννώμενον ν 

9 συμφυα κατα Ῥδρ 10 χαὶ] κἂν Η πεισϑησόμεϑα ΟΗΡ 11 ἡμῶν 
σΗ δεσπότου ἐργάσηται ΑἹ, 12 ροϑβί ταῖς διά. οἰκείαις ΗῚ Ρ 

ἱχέτεσιν ΑΒ, οἰχέτισιν ἃ προχηρύξας (Ἠ (ΡΔρ7): προχηρύξαι Ρ (111), προχηρόξει 

ΑΙ 18 περιπεφρουρημένης 5οτρ5ὶ (ῬὰᾺὰρ ὅ): περιφρουρημένης ΒΗ] Ρ, πεφρουρημένης 

Α(,, περιφρουρουμένης ἩΣ 14 δοὺς (ΑΗ (ΡΔρ): διδοὺς ΑΒ, διαδοὺς Ρ 15 ἀπὸ 
ΑΒ 16 ροϑβϑί οἷα δἀά. γυνὴ Η'Ρ 11 δ᾽ ΑΒα αὐτου Ῥὰρ 
18 τραχηλιζεῖν μαλλον Ρὰρ (ϑἴδηρ.): τραχηλίζων ΠΡ, τραχηλιάζων ΑΒ δύναται 
ΔΗ: 19 ἐντραφεὶς Νίδηρ.: ἐνγράφεις Ραρ, ἐγγραφεὶς οοαά. ἅπασιν ῬΔρ οἱ 

οοα4.: παιδεύμασιν οοπὶεΐο, προπαιδεύμασιν Μαηῃρ. 20 μετανισαμενος ΡΔΡ 2] εἰς 

πατρίδα ν ἐπάγεσϑαι Η τὰς (ἰ 22 ὅπερ ΑΒΕ], αποσχευηῖι 

Ῥὰρ 24 γήρᾳ ΡΔΡ Υ: γήρει οοὐά. (ΧΧ)ὺ 
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13 Μ. 15,15). οὐχοῦν οἵ μὲν [ ἀτελεῖς χαὶ πολεμούμεϑα χαὶ δουλεύομεν χαὶ 

- -----.--τ--ὖ}ἢἜν ..ν - 

μόλις ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπιχρεμασϑέντων φοβερῶν εὑρισχόμεϑα, τὸ δὲ 

τέλειον γένος ἀδούλωτον, ἀπολέμητον, εἰρήνῃ καὶ ἐλευϑεῤίᾳ βεβαιοτάτῃ 

ἐντρεφόμενον. δογματιχῶς δὲ τὸν ἀστεῖον οὐχ ἀποϑνήσχοντα, ἀλλ᾽ 2710 

5 ἀπερχόμενον εἰσήγαγεν, ἵν’ ἄσβεστον χαὶ ἀϑάνατον τὸ τῆς χεχαϑαρμένης 

ἄχρως ψυχῆς ἀποφανῇ γένος, ἀποδημίᾳ τῇ ἐνθένδε πρὸς οὐρανὸν χρησό- . 

μενον, οὐ διαλύσει χαὶ φϑορᾷ, ἣν ἐπάγειν ϑαάνατος δοχεῖ. μετὰ δὲ τὸ 317 

»ἀπελεύσῃ““ γέγραπται τὸ ,πρὸς τοὺς πατέρας σου" ποίους πατέρας, 

ἄξιον σχέψασϑαι. τοὺς μὲν γὰρ ἐν τῇ Χαλδαίων χώρᾳ βεβιωχότας, οἷς 
10 μόνοις ἐχρήσατο συγγενέσιν, οὐχ ἄν λέγοι, διὰ τὸ χρησμῷ τῶν ἀφ᾽ 

αἵματος ἁπάντων διῳχίσϑαι. εἶπε γάρ φησι οχύριος τῷ ᾿Αβραάμ" 

ἄπελθε ἐχ τῆς γῆς σου χαὶ ἐχ τῆς συγγενείας σου χαὶ ἐχ τοῦ οἴχου 

τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν ἣν σοι δείξω. χαὶ ποιήσω σε εἰς ἔϑνος 

μέγα“ (θη. 12.1.2). τὸν γὰρ ἀλλοτριωϑέντα ἐπιφροσύνῃ ϑείᾳ πῶς 278 
15 ἣν τοῖς αὐτοῖς εὔλογον οἰχειοῦσϑαι πάλιν; πῶς δὲ τὸν ἔϑνους χαὶ γέ- 

νους ἑτέρου μέλλοντα ἡγεμόνα ἔσεσϑαι προσχληροῦσϑαι τῷ παλαιῷ: 

οὗ γὰρ ἄν ἐχαρίζετο καινὸν τρόπον τινὰ χαὶ νέον ἔϑνος καὶ γένος αὐτῷ 

ὃ ϑεός, εἰ μὴ τοῦ ἀρχαίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀπεσχοίνιζεν. ἐθνάρχης 379 

γὰρ χαὶ γενάρχης ὡς ἀληϑῶς ἐστιν οὗτος, ἀφ᾽ οὗ χαϑάπερ ἀπὸ ῥίζης 

20 τὸ σχεπτιχὸν χαὶ ϑεωρητιχὸν τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων ἀνέβλαστεν 

ἔρνος, ὄνομα ᾿Ισραήλ’ ἐπεὶ χαὶ ,τὰ παλαιὰ ἐχ προσώπου νέων ἐχφέ- 

ρειν“ διείρηται (1μον. 26,10). ποῦ γὰρ ἀρχαιολογίας ἔτι χαὶ παλαιῶν 

χαὶ χατημαξευμένων ἐθῶν ὄφελος, οἷς ἐξαπιναίως οὐ προσδοχήσασιν 

2 ἀπαλλαγῆναι εὑρίσχομεν οοὐά. ὃ ἐλευϑερίαν βεβαιοτάτην α 
ὅ τὸ τῆς Η3: οἴῃ. σοἰοτὶ, τὸ Ρδρ 6 ἀποφήνῃ Ἤοοηΐ. Μδηρ. ἀποδημίαν τὴν 

Ρδρ 6. 7 χρησάμενον εοαὰ. Ἵ εἐπαγει ῬΔρ 9 εν τηι χαλδαιων 
χωραι Ρᾶρ: ἐν γῇ χἀλδαίων οοὐάὰ. 10 ἐχρησατο Ῥδρ: ἐγχρονίσας ὡς ΑΒΡΞ, ἐγχρο- 
νίσας ΟΕ!ΡῚ, ἐνεχρόνισε ΗΣ συγγενεῦσιν ", ροϑί συγγενέσιν 8244. ἦν ΑΒ 

10. 11 διὰ τὸ --- διῳχίσϑαι ο. 10 δια (το) Ρᾶρ: διότι οοαὰ. 
11. ἁπάντων οὔ. σοὐὰ. διωχίσϑαι Ρ΄ (ἢ), διωιχεισϑαι Ῥᾶρ: διωχίσϑη οοἰοτὶ 

χύριος ροβὲ “Αβραάμ ἰγᾶῃδρο8. Ρ 12 ἔξελϑε εοαά. συγγενείας γενέ- 
σεως Ο 18 ργίυβ εἰς Ῥαρ: πρὸς Πο0αα. ἣν σοι δειξω ΡΔρ: ἣν δείξω σοι 

(σε (1) ΒΑΉΗΡ, δείξω σοι Α, ἣν ἄν σοι δείξω ν 16 μέλλοντα (ΗΡ: μελλον Ρδρ, 

οα. ΑΒ ἤγεμονα εσεσϑαι Ραρ: ἔσεσθαι ἡγεμόνα οοαᾷὰ, 11 τόπον οοηΐ. 
Μδηρ. 18 ἀπεσχοίνισεν ΑΒ 19 γὰρ οὐ. (ἃ γενεάρχης ΑΡ, 
Ἱεννάρχης Η 20 ϑεωρητιχὸν χαὶ σχεπτιχὸν ἰγδη8ρο58. ἢ ἀνεβλάστησεν ο046. 
2] ἐπὶ ΡᾺρ προσώπων ΑΒ 22 διήρηται (ὦ ἀρχαιολογία ΑΒ 
ἐστὶ α 98 ἐϑνῶν Η]», ἐθῶν ἰ, ου Ῥὰρ: οὐδὲ ΑΒ(Ρ, οὐδὲν Η 

προδοχησασι ΡΔΡ 
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280 ἀὑρόα καὶ νέα ὥμβρησεν ἀγαθά; (517.) πατέρας οὖν οὐχ ὧν μετανά- 

τατος ἐγένετο ἢ ψυχὴ χαλεῖ τοὺς ἐν τοῖς Χαλδαΐχοῖς χατορωρυγμένους 

μνήμασιν, ἀλλ᾽ ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους 

ἀστέρας --- τὴν γὰρ τῶν κατὰ γῆν ἁπάντων γένεσιν διὰ τούτων λόγος 
ἔχει συνίστασϑαι --- ὡς δέ τινες νομίζουσι, τὰς ἀρχετύπους ἰδέας, τὰ 5 

νοητὰ χαὶ ἀόρατα ἐχεῖνα τῶν αἰσϑητῶν χαὶ ὁρωμένων τούτων παρα- 

981 δείγματα, πρὸς ἃ τὴν τοῦ σοφοῦ διάνοιαν μετοιχίζεσϑαι. τινὲς δὲ πα- 

τέρας ὑπετόπασαν εἰρῆσϑαι τὰς τέτταρας ἀρχάς τε καὶ δυνάμεις, ἐξ 

ὧν συνέστηχεν ὁ χόσμος, γἣν ὕδωρ ἀέρα χαὶ πῦρ’ εἰς γὰρ ταύτας 

282 ἕἔχαστον τῶν γενομένων φασὶν ἀναλύεσθαι δεόντως. χαϑάπερ γὰρ ὀνό- 10 

ματα χαὶ ῥήματα χαὶ τὰ λόγου μέρη πάντα συνέστηχε μὲν ἐχ τῶν τῆς 

γραμματιχῇς στοιχείων, ἀναλύεται δὲ πάλιν εἰς ἔσχατα ἐχεῖνα, τὸν αὖ- 

τὸν τρόπον ἔχαστος ἡμῶν συγχριϑεὶς ἐχ τῶν τεττάρων χαὶ δανεισάμε- 

νος ἀφ᾽ ἑχάστης οὐσίας μιχρὰ μόρια,  χαϑ᾽ ὡρισμένας περιόδους Ρ. 

χαιρῶν ἐχτίνει τὸ δάνειον, εἰ μέν τι ξηρὸν εἴη, ἀποδιδοὺς γῇ, 15 

988 εἰ δέ τι ὑγρόν, ὕδατι, εἰ δὲ ψυχρόν. ἀέρι, εἰ δ᾽ ἔνϑερμον, πυρί. τὰ 

μὲν σωματιχὰ ταῦτα, τὸ δὲ νοερὸν χαὶ οὐράνιον τῆς Ψυχῆς γένος πρὸς 

αἰϑέρα τὸν χαϑαρώτατον ὡς πατέρα ἀφίξεται. πέμπτη γάρ, ὡς ὁ τῶν 

ἀρχαίων λόγος, ἔστω τις οὐσία χυχλοφορητιχή, τῶν τεττάρων χατὰ τὸ 

χρεῖττον διαφέρουσα, ἐξ ἧς οἵ τε ἀστέρες χαὶ ὁ σύμπας οὐρανὸς ἔδοξε Ὁ 

γεγενῆσϑαι, ἧς χατ᾽ ἀχόλουϑον ϑετέον χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην φυχὴν 

984 ἀπόσπασμα. (08.) τὸ δὲ ομετ᾽ εἰρήνης τραφεὶς“ οὐχ ἀπὸ σχηποῦ 

1 ὠμβησεν ΔΡρ 1. 2 μεταναστάντος 1 2 χατωρυγμένους οοαά. 

8 ὡς Ρὰρ (ὦ (Ππ|.): ὡς τοὺς οοἰοτ φησιν (ἱ 4 τὴν γὰρ των Ρδρ: 

τῶν γὰρ 6064. απάντων γενεσιν ΡΔΡ: ἁπάντων τῶν φύσιν Λ]}, ἑπομένων ἁπάντων 

ΗΡ, ἁπάντων (ὦ δ νομίζουσιν ῬΔρ 6 τούτων οι. (1 6. Ἴ παρα- 

δειγμάτων Β 8 τέσσαρας ΑΒΑ(Π, δ΄ Ρ 9. δηΐο ἀέρα διά. χαὶ (ΠἩΡ 

10 γεννωμένων ΑΙ} 11 συνεστηχεν ΡΔρ 12 εχεινων ὕὰρ 12. συγχριϑεις 
Ρὰρ (Δδηρ): συγχραϑεὶς ςοα4. τεσσάρων (0644. 13. 14. δανεισάμενος ροβὶ 
οὐσίας ἰγᾶηΒρο8. ΑΒ 14 ἀφ᾽ ἐφ᾽ (ἱ ἐχατέρο» ΠΗ, ἑκάστου Τατῃ. 
15 ἐχτείνει (ἬΡ μέντοι ΒΗ εἴη Β6γῃ81: εἰ (ἱ (ΡΔρ Ὁ), ἡ εοἰοτὶ 16 εἰ 

δὲ ἔνϑερμον, πυρί ροβί ὕδατι ἰγᾶη8ρο8. (064. ψυχρόν] ἐμψυχρὸν (ἱ 11 μὲν] 

μὲν οὖν σώματα ['Δρ τοιαῦτα ΑΒ, ταύτῃ οομ]. Μίδῃηρ. 18 ὡς 
πρὸς πατέρα ΄ςο(α. 18. 19 ὡς τῶν ἀρχαίων ὁ λόγος Λ}} 19 λόγον Ρ 
ἔστι σοπϊεΐο χυχλοφοριχή ΛΒῈ (εοηϊ. δαηρ.) τεσσάρων οοἀμὰ. 21] χατ᾽ 
ΑΒΘΗΤΡ, κατα Ραρ: χατὰ τὸ ἢ 

18 544ᾳ. εἴ. ΡΙαἰοηΐβ ΤΙπιδθ) ρ. 42 Κι. 19 εἰ. Ατιϑίοίοοπ (ΖΟ]]οῦ 1Π 
Ρ. 494 844.). 
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προσδιώρισται, ἀλλ ὅτι σχεδὸν τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων γένος ἐπὶ πο- 

λέμῳ χαὶ τοῖς ἐχ πολέμου χαχοῖς πᾶσι τρέφεται. πόλεμος δ᾽ ὁ μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐχτός ἐστιν, ὃν ἀδοξία χαὶ πενία χαὶ δυσγένεια χαὶ τὰ δμοιό- 

τρόπα ἐπάγουσιν, ὃ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐμφυλίων, χατὰ μὲν τὸ σῶμα ἀσϑέ- 

5. νειαι, λῶβαι, πηρώσεις παντελεῖς καὶ χηρῶν σωρὸς ἄλλων ἀμυϑήτων, 

χατὰ δὲ τὴν ψυχὴν πάϑη, νοσήματα, ἀρρωστήματα, δι᾽ ἀφροσύνης χαὶ 

ἀδιχίας χαὶ τῶν ὁμοτυράννων χαλεπαὶ χαὶ βαρύταται ἐπαναστάσεις χαὶ 

ἀχαϑαίρετοι δυναστεῖαι. μετ᾽ εἰρήνης οὖν τραφεὶς“ γαληνὸν χαὶ εὕ- 38ὅ 

διον χτησάμενος βίον, εὐδαίμον᾽ ὡς ἀληϑῶς χαὶ μαχάριον. πότε οὖν 

Ὁ τοῦτο συμβήσεται; ὅταν εὐοδῇ μὲν τὰ ἐχτὸς πρὸς εὐπορίαν χαὶ εὐδο- 

ξίαν, εὐοδῇ δὲ τὰ σώματος πρὸς ὑγίειάν τε χαὶ ἰσχύν. εὐοδῇ δὲ 

τὰ ψυχῆς πρὸς ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. χρήζει γὰρ ἔχαστον οἰχείων δορυ- 380 

φόρων’ δορυφορεῖται δὲ σῶμα μὲν εὐδοξίᾳ χαὶ περιουσίᾳ χαὶ ἀφδονίᾳ 

πλούτου, ψυχὴ δὲ τῷ τοῦ σώματος ὁλοχλήρῳ χαὶ χατὰ πάντα ὑγιεινῷ, 

δ ὃ δὲ νοῦς ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ϑεωρημάτων" ἐπεὶ ὅτι γε εἰρή- 

νης οὐχ ἣν αἱ πόλεις ἄγουσι μέμνηται, σαφές ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσι 

ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς" μεγάλους (γὰρ) χαὶ βαρεῖς πολέμους ᾿Αβραὰμ ἀνε- 

δέξατο, οὗς χαθῃρηχὼς φαίνεται. χαὶ ἢ τῆς πατρῴας μέντοι γῆς ἀπό- 8381 

λειψις μετανισταμένῳ χαὶ πάλιν οἰχῆσαι μὴ δυναμένῳ, φορουμένῳ δὲ 

Ὁ ὧδε χἀχεῖσε χαὶ ἐρήμους χαὶ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἀλωμένῳ τῷ μὴ ϑεοπρο- 

πίοις χαί τισι ϑεσφάτοις πεπιστευχότι βαρὺς ἦν πόλεμος. ἀλλ᾽ ὄδει 

γὰρ χαὶ τρίτον τι τῶν φοβερῶν προσεπιδαψιλεύσασϑαι, λιμόν, μετανα-. 

στάσεως χαὶ πολέμου χαχὸν χεῖρον. ποίαν οὖν εἰρήνην ἤγαγεν; τὸ 388 

Σ ἔχ) ἐχ τοῦ ΑΒ ἅπασι ΑΒ δὲ ΡᾺΡ ΠΠΡ ὃ ἀπὸ οῃῃη. Ρὰρ 
πενεια χαὶ ΡΔΡ: οἵη. Ἑςοαα. 3. 4 ὁμότροπα ΗΡ 4 (ὃν κατασχευάζουσιν) κατὰ 
εοηΐοῖο 4, ὃ αἀσϑενεια Ρδρ 5 χῆρος ΗἸΡΙ σορὸς Η; 0 πάϑος Η 
δι" εοἀα, (Ραρ7): ἔτι δ᾽ ἐδοηΐϊεΐο  ομοτυραννων Ρδρ: ὁμοιοτυράννων οοἀά,, ὁμοιο- 
τρόπων ὁοηϊ. Μδηρ. 8 δυνάμεις ΗΡ δηΐα γαληνὸν δαά. ὁ ἢ, νογῦτ (ἀπελεύ- 

σεται ἢ) ἀθθ8860 ΥἹαθίΓ 9 χτησαμενοὺς ᾺΡ εὐδαίμονα οοἀά. 10 τοιουτοὸ 

Ῥὰρ μεν Ρὰρ (Μδῃρ.): μοι 6046. 11 δὲ οτῃ. οοὐα. σώματ᾽ οὐ πρὸς (ὦ 

ὑγείαν ςοαά. εὐοδεῖ Ρ ρΡοϑί δ]1. δὲ δα. χαὶ ΑΒ(ὺ, ἴῃ γα8., υνὖἱ νἱά., Ρ3, 

μοι Η5, με Η! 18 εὐεξία ΑΒ ῬΓΐυ8 χαὶ οἴη. Ρᾶρ 14 υγεινωι ΡΔρ 
16 ἀπὸ τῶν ἐπιστήμης ΑΒ γε] τε Ρδρ 16 ἣν Ρὰρ Υ: ἧς οοἀα. αγου- 
ιν Ῥδρ ἐστιν ΡΔρ ἐντυγχανουσιν ΡΔΡρ 11 μεγαλοις Ρὰρ γὰρ δαά. 
ἜΓΊ, 18 κεχρατηχὼς δοπῃϊοίο 18. 19 ἀπολήϑης ( 19 πάλιν Ρᾶρ ΑΒ: 
ὅλεν 6ΕΡ φερομένω ςοαα. 20 τῷ οπι. ἃ 20. 21 ϑεοπρεπίοις Α, ϑεοπρε- 
ἔοιςς 6 21 τισι] τι ΗἸΡΙ ἀλλ᾽ ἔδει Μδηρ. (δ5.}}61}), αλλ᾽ εδε Ρᾶρ: ἀλλὰ δεῖ 

«ε΄. 22 καὶ γὰρ ΑΒ τριῶν τῶν 1, προσεπιδαψιλευσασϑαι ΡΑρ: προσ- 
δακχ Ψιλεύσασϑαι ΑΒΟῊΗ, πρὸς ὃν δαψιλεύσασϑαι Ρ 22. 28 μετα αναστασεὼς Ρὰᾶρ, 

οναστάσεως ΑΒ 28 χαχοὸν χεῖρον Ρᾶρ: χαχῶν χείρονα (χείρωνα ΡῈ) οοἀά. 

ἸΘΒέοηΐο οροῦα τοὶ. 11]. ᾿ Η) 
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γάρ, οἶμαι, μετανίστασϑαι χαὶ ἀνίδρυτον εἶναι χαὶ βασιλέων ἀμάχοις 

ἐναντιοῦσϑαι δυνάμεσι χαὶ λιμῷ πιέζεσϑαι πόλεμον οὐχ ἕνα, πολλοὺς δὲ 

289 χαὶ πολυτρόπους ἔοιχε μηνύειν. ἀλλ᾽ ἔν γ5 ταῖς δι᾿ ὑπονοιῶν ἀποδύ- 

σεσιν εἰρήνης ἀχράτου δεῖγμα ἕχαστον αὐτῶν εἶναι συμβέβηχε: παϑῶν 

Ἱὰρ | ἔνδεια χαὶ λιμὸς χαὶ χαϑαίρεσις ἐχϑρῶν ἀδιχημάτων καὶ μετα- ρ. ὁ15] 

γάστασις ἀπὸ Χαλδαϊχῆς δόξης πρὸς τὴν φιλόϑεον, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ὁ 

γεγονότος αἰσϑητοῦ πρὸς τὸ νοητὸν χαὶ πεποιηχὸς αἴτιον, εὐνομίαν χαὶ 

290 εὐστάϑειαν χατασχευάζουσιν. ὑπισχνεῖται δὲ τῷ τοιαύτην ἄγοντι εἰρή- 

νὴν χαλὸν γῆρας, οὐ δήπου τὴν πολυχρόνιον ἀλλὰ τὴν μετὰ φρονήσεως 

ζωήν’ τὸ γὰρ εὐήμερον πολυετίας χρεῖττον, ὅσῳ χαὶ βραχύτερον φῶς 10 

σχότους αἰωνίου. μίαν γὰρ ἡμέραν ὑγιῶς εἶπέ τις προφητιχὸς ἀνὴρ 

βούλεσθαι βιῶναι μετ᾽ ἀρετῆς ἢ μυρία ἔτη ἐν σχιᾷ ϑανάτου (ΡΒ88]|τ᾿. 

291 83,11), ϑάνατον μέντοι τῶν φαύλων αἰνιττόμενος βίον. τὸ δὲ αὐτὸ 

χαὶ νῦν ἔργοις μᾶλλον ἢ ῥήμασι διασυνίστησι Μωυσῆς: ὃν γὰρ ἀνα- 

γράφει γήρᾳ χρησόμενον χαλῷ, τῶν πρὸ αὐτοῦ σχεδὸν ἁπάντων ὀλι- 15 

γοχρονιώτατον εἰσήγαγε, φιλοσοφῶν χαὶ διδάσχων ἡμᾶς, τίς ὁ πρὸς 

ἀλήϑειαν εὐγήρως ἐστίν, ἵνα μὴ πολὺν τῦφον ἐπὶ τοῦ φανεροῦ σώμα- 

τός ποτε ἀποδεξώμεϑα γέμοντα αἰσχύνης χαὶ πολλῶν ὀνειδῶν, ἀλλ᾽ εὐ- 

βουλίαν χαὶ σταϑερότητα ψυχῆς ἰδόντες τὸ γέρως ἀδελφὸν χαὶ παρώνυ- 

592 μὸν χαλὸν ἦρας ἐπιφημίσωμέν τε χαὶ μαρτυρήσωμεν. δογματιχῶς 90 

οὖν ἄχουε χατὰ τὸν νομοϑέτην μόνον τὸν ἀστεῖον εὐγήρων χαὶ μαχρο- 

θιώτατον, ὀλιγοχρονιώτατον δὲ τὸν φαῦλον, ἀποϑνύσχειν ἀεὶ μανθάνοντα, 

μᾶλλον δὲ τὴν ἀρετῆς ζωὴν ἤδη τετελευτηχότα. 

1 αιἰδρυτον ῬΔΡ 2 δυνάμεσι 80Γρ51: δυνάμενον Ῥὰρ ΑΗΡ, μὴ δυνάμενον ΑΒ 

πιεζεῖσϑαι ΗΡ ὥ. 4 ἐπιδόσεσιν (ἱ θ τὴν] τὸν ΡΗ͂! φιλόϑεον) φοβεον 

Ρὰρ Ἵ τὸ] τὸν ΡὰρΡ α εὐωνυμίαν ΗΡ! 8 εὐστάϑιαν Ῥαρ Η;, 
ϑ 

εὖστα Ρ 9. ρῥγίυβ τὴν Ραρ: οτ. οοαά. 9. 10 τὴν οἱ ζωὴν Ρᾶρ: τὸ οἱ ζῆν οοαά. 
10 χρείττω Ρδᾶρ (ἱ οσον Ρᾶρ, ὅσα ΑΒ φῶς (ἡμερήσιον) σοπΐ. Μδηζ. 
11 ὑγεία ὡς α τις οῃ. ΗΡ! προφήτης ΗΡ 12 μετὰ Ἄεοἀα. 
τοῦ ϑανάτου οοαἀ. ᾿ 18 ϑανατον μεντοι ΡΔρ: σχιὰν οοἀὰ. ἷ μέντοι) τὸν 

σοηΐοο τὸν φαῦλον οοἀά., τὸν (6108 τὸν τῶν) φαύλων οοπὶ. Μδηζ. 

ανιττόομενος Ῥᾶρ δὲ Ῥδρ 14 ἔργοις βΒογὶρ58ὶ: εν τοῖς Ρϑρ, ἔργον οοὐά, 

ἔργῳ Υ ρήμασι Ραρ: ῥῆμα οοἀ4., ῥήματι ν διανίστησι ΑΒ Μωσῆς 
ΘῊΡ 18 χρησαμενον ο04α. τῶν] τὸν Α 16 εἰσηγαγεν Ῥὰρ 
11 πολυτυφον (810) Ῥᾶρ: παλαιὸν τῦφον (ς044., πολιὸν τῦφον (, ἔοτί. τοοῖθ 18 ἀνα--. 

δεξώμεϑα οοἀα. 19 ψυχὴ ἐνιδόντες σοηΪοΐο γέρος ΡΗ͂', γένος Α(Ρ3Ὁ) 
19. 20 παρωνυμον Ρὰρ (Νίϑῃρ.): πατρώνυμον ΑΒΡ5, πατερώνυμον ΟΑΗΡ'!, ἰυπ καπὶ 
δαὰ. 2]. 22 μαχαριώτατον ΑΒ 22) ὀλιγοχρονιώτατον οπ!. ῬΔΡ τιον 
δε Ρὰρ ἀεὶ οπ!. (ςοαά. λανϑάνοντα οομΐ. ϑηρ. 28 τὴν τῆς ἀρετῆς ΑΒς, 
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(89.) Λέγεται δ᾽ ἑξῆς" ,τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε“ 298 

(6θη. 15,16), οὐχ ἵνα αὐτὸ μόνον μηνυϑῇ χρόνος, ἐν ᾧ τὴν ἱερὰν 

οἰχήσουσι γῆν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ τοῦ τελείαν ἀποχατάστασιν Ψυχῆς παρα- 

στῆσαι. γίνεται δὲ ὡσανεὶ τετάρτῃ γενεᾷ" ὃν δὲ τρόπον, ἄξιον συν- 

5 διασχέψασθαι. ἀποχυηϑὲν τὸ βρέφος ἄχρι τῆς πρώτης ἑπταετίας ἐν 394 

ἡλικίᾳ τῇ παιδιχῇ ψυχῆς ἀχραιφνοῦς μεμοίραται, λείῳ μάλιστα ἐμφε- 

ροῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν χαραχτῆρσι μήπω τετυπωμένης" 

χαὶ γὰρ ὅσα Ἰράφεσϑαι δοχεῖ, ὑγρότητι ἐπαλειφόμενα συγχεῖται. πρώτη 390 

μὲν ἧδε ὡσανξὶ γενεὰ ψυχῆς" δευτέρα δέ, ἦτις μετὰ τὴν παιδιχὴν ἣλι- 

Ο χίαν χαχοῖς ἄρχεται συζῆν, ἃ τε ἐξ ἑαυτῆς εἴωϑε γεννᾶν Ψυχὴ χαὶ 

ὅσα παρὰ τῶν ἄλλων ἀσμένη δέχεται. διδάσχαλοί τε γὰρ ἁμαρτημά- 

τῶν μυρίοι, τίτϑαι χαὶ παιδαγωγοὶ καὶ γονεῖς χαὶ οἱ χατὰ πόλεις γε- 

γραμμένοι χαὶ ἄγραφοι νόμοι θαυμάζοντες ἃ χρὴ γελᾶσϑαι, χαὶ ἄνευ 

τῶν διδαξόντων αὐτομαϑής ἐστιν αὐτὴ πρὸς τὰ ὑπαίτια, ὡς ὅπ᾽ εὖφο- 

ὅδ ρίας ἀεὶ χαχῶν βρίϑειν. ,ἔγχειταιΞ γάρ φησι Μωυσῆς .,ἣ διάνοια τοῦ 390 

τ. ἀνθρώπου | ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐχ νεήτητος“ (6οη. 8,21). ἢῆδ᾽ 
ἐστὶν ἢ ἐπαρατοτάτη γενεὰ μὲν συμβολιχῶς, χυρίως δὲ ἡλιχία, χαϑ᾿ ἣν 

τό τε σῶμα ἥβᾷ χαὶ ἢ ψυχὴ πεφύσηται, τῶν ἐντυφομένων ἀναρριπιζο- 

μένων παθῶν, ἅλως τε χαὶ ἀστάχυς χαὶ πεδία (Εχοά. 22,6) καὶ ὅσα 

0 ἄν τύχῃ χαταπιμπράντων. ταύτην τὴν ἐπίνοσον γενεὰν ἢ ἡλιχίαν ὑπό 297 

τινος τρίτης οἷα ὅπὸ ἰατριχῆς φιλοσοφίας νοσηλευϑῆναι χρή, χατεπᾳ- 

σϑεῖσαν λόγοις ὑγιεινοῖς χαὶ σωτηρίοις, δι᾿ ὧν χένωσιν μὲν ἐνδέξεται 

τῆς ἀμέτρου τῶν ἁμαρτημάτων πλησμονῆς, πλήρωσιν δὲ λιμηρᾶς χε- 

. δ᾽ δε Ρἂρ δε Ρᾶρ: οη. (06ἀ. αποστράφησον ΡΔρ 2 αὐτὸ 
κιόνον Ῥδρ (Μδηρ.): μόνον αὐτὸ (ἰ, μόνον αὐτῶ οθἰοτὶ ὃ χρόνος "13 ροϑι 

ερὰν δαά. οἴχησιν ΠῚ Ρ ὃ αλλα χαὶ ὑπερ του Ρᾶρ: ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ χαὶ τὴν «04. 
νυχης ΡδΔρ΄: ἀρετῆς οοαὰ. ὃ. 4 παρασϑησαι Ρὰρ 4 αἸί. δὲ οηϊ. Β 
Ὁ παιδιχι ΡΔρ ψυχης ΡΔρ: φύσεως σοαα. ἀχρεφνοῦς Β λείῳ Μδῃρ.: 
λείμωι Ῥάᾶρ, τελείω ςοαα. μαλλιστα ῬΔρ Ἵ χηρω τοις ΡΔρ (Ναηρ,.): 

ἀχηράτοις σοαά. τετυπωμένη “06. 8 ἐγγράφεσθϑαι σοηϊεΐο χοδει 

Ῥὰρ υγρότητι Ραρ: δι᾽ ὑγρότητα οοαά. ἀπαλειφόμενα εοπὶ. Μδιῃρ. 
ἢ ἧδε] ηδη Ρδρ δευτερὰ τε τις ΡΔρ 10 ἑαυτῆς Ρὰρ 115: αὐτῆς οοίοτὶ 
11 ἀσμενὴς α,. ἀσμένως οοἰοτὶ 12 τιϑϑαι Ρὰρ 18 νόμοι καὶ ἄγραφοι ἰγδ;8ρο58. 
εοὐᾷ, 14 διδαξάντων οοἀή. αὐτὴ 86γρϑὶ : αὕτη εοἀὰ., αὕτη 85. 5. Η2 
τὰ οῃ. Ἄςοαά. ὑπὸ ΑΒ 18 βρίϑοντες ΡΗ! φησιν οοὐά. Μωυσῆς 
ΒΓ ῃ 81: Μωσης Ρᾶρ, οὔ. ἐοαα. 18. 10 ἐπιμελῶς τοῦ ἀνθρώπου ΑΒ 10 ἥδε 
Ὅ6α, 11 ἐπαρατωτάτη ΑΒ 18 ἡβᾶ 5. 5. 3, ἡ βάσις Ἰ, 
9 ἅλως ΑΒ: ἄλλως Ρὰρ (ΗΡ, ἀλωὰς Μδηρ. αἰ(. χαὶι ὰρ (δίδηρ): οἵὰ. οοαά. 

στα (ὗς τε χαὶ ΑΒὰ 20 τὴν οὔ. Ρὰρ 2]. 22 χατασπασϑεῖσαν ΑΒ 
ὃ πνδεξηται Ρδρ 

ΩἘ 
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298 νώσεως τῶν χατορϑωμάτων χαὶ ἐρημίας δεινῆς. μετὰ τὴν ϑεραπείαν 

οὖν ταύτην γενεᾷ τετάρτῃ φύεται Ψυχῇ δύναμίς τε καὶ ῥώμη χατὰ τὴν 

τῆς φρονήσεως βεβαιοτάτην ἀνάληψιν χαὶ τὸ ἐν ἁπάσαις ἀρεταῖς ἀχλινές 

τε χαὶ παάγιον. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ λεγόμενον. ,τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστρα- 

φήσονται ὦδε.“ χατὰ γὰρ τὸν δειχϑέντα τέταρτον ἀριθμὸν ἀποστρα- ὁ 

φεῖσα τοῦ διαμαρτάνειν ἢ ψυχὴ χληρονόμος ἀποδείχνυται σοφίας. ᾿ 

299 πρῶτος μὲν γὰρ ἀριϑμός, χαϑ'᾿ ὃν οὔτε ἀγαϑῶν οὔτε χαχῶν λαβεῖν 

ἔννοιαν ἔστιν, ἀτυπώτου τῆς ψυχῆς ὑπαρχούσης" δεύτερος δέ, χαϑ᾽ ὃν 

φορᾷ τῶν ἁμαρτημάτων χρώμεϑα" τρίτος δέ, ἐν ᾧ ϑεραπευόμεϑα, τὰ 

νοσερὰ διωθούμενοι χαὶ τὴν ἀχμὴν τῶν παϑῶν ἀφηβῶντες: τέταρτος ιὸ 

δέ, ἐν ᾧ παντελοῦς ὑγιείας χαὶ ῥώσεως μεταποιούμεθα, ὁπότε ἀπο- 

στρεφόμενοι τὰ φαῦλα τοῖς χαλοῖς ἐγχειρεῖν δοχοῦμεν, πρότερον δὲ οὐχ 

800 ἔξεστι. (60.) τὸ δὲ ἄχρι τίνος, αὐτὸς μηνύσει λέγων: ,οὔπω γὰρ ἀνα- 

πεπλήρωνται αἱ ἀνομίαι τῶν ᾿Αμορραίων“ (θη. 1ὅ,16). δίδωσι δὲ 

ἀφορμὴν τοῖς ἀσϑενεστέροις τὰ τοιαῦτα, ὡς ὑπολαμβάνειν, ὅτι Μωυσῆς 16 

εἱμαρμένην χαὶ ἀνάγχην ὡς αἰτίας τῶν γινομένων ἁπάντων εἰσάγει. 

801] χρὴ δὲ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι ἀχολουϑίαχν μὲν χαὶ εἱρμὸν χαὶ ἐπιπλοχὰς αἱ- 

τιῶν ἅτε φιλόσοφος χαὶ ϑεοφράδμων ἀνὴρ οἶδεν, τούτοις δ᾽ οὐχ ἀνά- 

πτει τὰς τῶν γινομένων αἰτίχς. ἐφαντασιώϑη γὰρ πρεσβύτερον ἄλλο 

ἐποχούμενον τοῖς ὅλοις ἡνιόχου τρόπον ἣ χυβερνήτου" πηδαλιουχεῖ γὰρ Ὁ 

τὸ χοινὴν τοῦ χόσμου σχάφος, ᾧ τὰ πάντα ἐμπλεῖ, χαὶ - τὸ πτηνὸν 

ἅρμα, τὸν σύμπαντα οὐρανόν, ἡνιοχεῖ χρώμενον αὐτεξουσίῳ χαὶ αὖτο- 

802 χράτορι βασιλείᾳ. τί οὖν χαὶ περὶ τούτων λεχτέον ; ἑρμηνεύονται 

᾿Αμορραῖοι λαλοῦντες, τὸ δὲ μέγιστον ἀγαθὸν ἀνϑρώπῳ δωρηϑὲν δπὸ 

φύσεως, τὸν λόγον, μυρίοι τῶν λαβόντων διέφθειραν ἀχαρίστως χαὶ 25 

ἀπίστως τῇ δούσῃ προσενεχϑέντες. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ γόητες, οἱ χόλα- 

1 ηρεμιας Ρδρ δεινῆς] ἡδονῆς ἢ 2 ταύτην οὐ. ἂρ γενεᾶ τετάρτη Ῥδρ 

ἃ : τετάρτη γενεᾶ αοίοτί ρωμηι Ῥδρ 2. ὃ χατα φρονησιν ΡΔρ, ἴογί. 5ετγὶῦ. 

χατὰ φρονήσεως 8 ἀντίληψιν ΑἸ τὸ οἵῃ. ἃ 4 εστιν Ρὰρ δε Ῥᾶρ: 

οι. (οἀα. Ἴ ἀριμϑος Ρὰρ οὔτ᾽ ΑΒ 1. 8 ἔννοιαν λαβεῖν οοἀά. 
8 τῆς οὔ). Υ δευτερὸν ῬΔρ 9 τρίτη ΑΒ 10 τετάρτη ΑΒ 
11 ὑγείας εοαα. 11. 12 ἀποστρεφόμεϑα (ἃ 12 τοῖς οπι. οοἀά. 
χαχοῖς Α εγμεῖρεν Ρᾶρ 18 εξεστιν ΡΔρ μηνύει ΗΡ 14 ἁμαρτίαι Β 
διδωσιν Ρὰρ 15 Μωσῆς ἃ 10 γεινομενων Ῥὰρ: γενομένων ο0αά. 18 ϑιο- 
φράσμων (] ὧν ροβί ἀνὴρ δα. εο4α. οἷδε ἩΡ 18. 19 οὐ τούτοις 

ὃ᾽ ἀνάπτει ΑΒ 18 δ᾽ οῃ. Ῥὰρ οὐχ 8. 8. Η, οὐ. αὶ 18. 19 ἀνάκτει) 

Ροβί δἱί. α τὰϑ. ὃ 1{|. 16. ΗΡ, ἀναπίπτει ἃ 19 γενομένων ΑΒ ἄλλον Ὁ 
21 εμπλεχει Ρὰρ 24. ἀνθρώπῳ οπι. Ρᾶρ 20 δοτη οὐτ Γ88. ροβί ο Ῥ, 

δόσει ΑΒ 20. 69,1 οἱ κόλαχες, οἱ γόητες οοἠή. 
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517 Μ. χες, οἱ πιϑανῶν σοφισμάτων εὕρεταί, [ φεναχίσαι χαὶ παραχρούσασϑαι 

μόνον εὖ εἰδότες, τοῦ ἀψευδεῖν οὐ πεφροντιχότες. ἐπιτηδεύουσι μέντοι 

χαὶ ἀσάφειαν, ἀσάφεια δὲ βαϑὺ σχότος ἐν λόγῳ, χλέπταις δὲ συνεργὸν 

τὸ σχότος. οὗ χάριν Μωυσῆς τὸν ἀρχιερέα δηλώσει χαὶ ἀληϑεία δια- 808 

85 χεχόσμηχεν (Εχοά. 28,26), ἀρίδηλον ἀξιῶν εἶναι χαὶ ἀληϑῇ τὸν τοῦ 

σπουδαίου λόγον. οἱ δὲ πολλοὶ τὸν ἄδηλον χαὶ Ψψευδῇ μεταδιώχουσιν, 

ᾧ συνεπιγράφεται πᾶς ὃ τῶν ἀγελαίων χαὶ ἠμελημένων ἀνθρώπων 
ἀπατώμενος ὄχλος. ἕως μὲν οὖν ,οὐχ ἀναπεπλήρωται τὰ ἁμαρτήματα 304 

τῶν ᾿Αμορραίων ““, τουτέστι τῶν σηφιστιχῶν λόγων διὰ τὸ ἀνεξέλεγχτον, 

10 ἀλλ᾽ ἔτι ὀλχὸν ἔχοντα δύναμιν ταῖ;ς πιϑανότησιν ἥμᾶς ἐπάγεται, 

[χαὶ] ἀποστραφῆναι χαὶ χαταλιπεῖν αὐτὰ οὐ δυνάμενοι τῷ δελεάζεσϑαι 

χαταμένομεν. ἐὰν δὲ πᾶσαι αἴ ψευδεῖς πιϑανότητες διελεγχϑῶσιν ὑπὸ 80 

τῶν ἀληϑῶν πίστεων χαὶ πλήρεις αὐτῶν χαὶ ἐπιχειλεῖς αἱ ἁμαρτίαι 

περιφανῶσιν, ἀποδρασόμεϑα ἀμεταστρεπτὶ χαὶ μονονοὺ τὰ ἀπόγαια 

16 ἀράμενοι τῆς τῶν ψευσμάτων χαὶ σοφισμάτων χώρας ἐξαναχϑησόμεϑα, 

τοῖς ἀληϑείας ναυλοχωτάτοις ὑποδρόμοις χαὶ λιμέσιν ἐνορμίσασϑαι ἐπει- 

όμενοι. τοιοῦτον δὴ τὸ δηλούμενον ὑπὸ τῆς προτάσεως: ἀμήχανον 800 

γὰρ ἀποστραφῆναι χαὶ μισῆσαι χαὶ χαταλιπεῖν τὸ πιϑανὸν ψεῦδος, εἰ 

μὴ τὸ περὶ αὐτὸ ἁμάρτημα πλῆρες ἀναφανείη χαὶ τέλειον: ἀναφα- 

50 νεῖται δὲ ἐχ τοῦ μὴ περιέργως διελεγχϑῆναι χατὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς 

ἀντίταξιν χαὶ βεβαίωσιν. 

(61.) Λέγει δὲ ἑξῆς" , ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, 807 

φλὸξ ἐγένετο“ (θη. 1,11), δηλῶν ὅτι ἀρετὴ πρᾶγμα ἐστιν ὀψίγονον 

1 ροξί εὑρεταὶ δαἀ. ἐξ ἀπάτης πλανῆσαι ἢ 2 μόνον Ρὰρ Ὦ: μᾶλλον οοἠά, 

τοῦ Ῥδρ Ὁ: τοῦ δὲ οοαα. πεφροντίχασιν 1) ὃ σχότος)] πάϑος Η 
4 Μωσῆς ΗΡ 8 ἀναπεπλήρωνται ΗΡ 9 αἀπεξελεγχτὸν ΡΔΡ 10 ὁλκὸν 
Μδῃρ.: ἐνδίολχον Ῥὰρ ΑΒΗ, ἕνα δίολχον Ρ(Η") ἔχοντες (ἰ ἀπαγεταῖι ΡΔΡ 

11 χαὶ ργίυβ οαῃΠ. 6Η3, καὶ {γοητεύειν 6. 5. ὁΟὨΪΟ0 12 ἐγκαταμένομεν οοηΐ. ἴδηρ. 

12 πᾶσαι ἀψευδεῖς ΗΡ 138 ἀληϑῶς 14 ἀποδρασόμεϑα Ραμ [15: ἀποὸδρασώμεϑα 
σοίοτὶ ἀπογαια Ρᾶρ: ἀπόγεια ΛΒ6ἋΡ,, ἐπίγεια ΗΡ! 10 ἐξαναστησόμεϑα Ρ 

10 ἱπποδρόμοις ΑΒ 11 δὴ οἴη. ΡΔᾶρ 18 γὰρ ὁιη. (04. 19. πληρης Ρᾶρ 
19 ἀναφανείη 86Γρβϑὶ, ἀναφάνειν ΡΔρ: ἀναφανὴ ἣ Αδ, ἀναφανῆναι ἣ ἀΡ(ἢ!}), ἀνα- 

φανῆ Η: 20 περιέργως διελεγχϑῆναι (1: περιεργως διαλεχϑηναι 140, παρέργως 

διαλεχϑῆναι ΑΒ τοῦ Ραρ: οὐ. ΑΒΗ, τῆς Ρ 22) ἐγένετο οοαα, 
δυσμάς οοἀά. 

1, 2 ὮΡ (0]. 266ν (Ἰϑτοτηα οπι. Ηαγγὶβ ρ. 92): οἱ πιϑανῶν --- πεφροντίχασιν. γμεγρίὶί. ᾿ἰπ. 7 
οἷς ὁ τῶν ἀγελαίων καὶ ἠμελημένων ἀνϑρώπων ἀπατώμενος ὄχλος συνεπιγράφεται. 
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χαὶ μήν, ὡς ἔφασαν τινες, πρὸς αὐταῖς ταῖς τοῦ βίου δυσμαῖς βεβαιού- 

μενον. ἀρετὴν δὲ ἀπειχάζει φλογί. χαϑάπερ γὰρ ἢ φλὸξ χαίει μὲν τὴν 

παραβληϑεῖσαν ὕλην, φωτίζει δὲ τὸν γείτονα ἀέρα, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἐμπίπρησι μὲν τὰ ἁμαρτήματα ἣ ἀρετή, φέγγους δὲ τὴν ὅλην ἀναπίμ- 

808 πλησι διάνοιαν. ἀλλὰ γὰρ ἔτι τῶν ἀδιαιρέτων χαὶ ἀμερίστων λόγων ὁ « 

ἐπιχρατούντων ταῖς πιϑανότησιν, οὖς ᾿Αμορραίους ἀναχαλεῖ, περιφανε- 

στάτην χαὶ ἄσχιον αὐγὴν ἰδεῖν οὐ δυνάμεθα" χλιβάνου δ᾽ εἰλιχρινὲς 

πῦρ οὐχ ἔχοντος, ἀλλ᾿ ὡς αὐτὸς ἔφη (θθη. 18,17) χαπνιζομένου τρό- 

πὸν διαχείμεϑα, σπινθϑῆρσι μὲν τῆς ἐπιστήμης ὑποτυφόμενοι, μήπω δὲ 

809 χαϑαρῷ πυρὶ δοχιμασϑῆναι χαὶ χραταιωϑῆναι δυνάμενοι. πολλὴ δὲ τῷ 10 «6 

σπείραντι τοὺς σπινϑῆρας χάρις, ἵνα μὴ νεχρῶν τρόπον σωμάτων ὁ 

νοῦς ὑπὸ παϑῶν χαταψυχϑῇ, ἀλλ᾽ ἔνϑερμος ὧν χαὶ χλιαινόμενος ὑπεχ- 

χαύμασιν ἀρετῆς ζωπυρῆται μέχρι τοῦ τὴν εἰς πῦρ ἱερόν, ὡς ὃ Ναδὰβ 

810 χαὶ ᾿Αβιούδ ([μον. 10,2), δέξασϑαι μεταβολήν. χαπνὸς δὲ γίνεται μὲν 

πρὸ πυρός,  δαχρύειν δὲ βιάζεται τοὺς πλησιάζοντας. ἀμφότερα δὲ ρ. 

φιλεῖ συμβαίνειν. ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς ἀὐγαῖς προσχωροῦντες τελειότητα 16 

ἐλπίζομεν, χαὶ εἰ μήπω δυναίμεϑα τυχεῖν αὐτῆς, οὐχ ἀδαχρυτὶ διάγο- 

μεν ἀνιώμενοι. πολὺς γὰρ ὅταν ἵμερος ἐνταχῇ, πρὸς τὴν τοῦ ποϑου- 

μένου ϑήραν ἐπισπεύδει χαὶ ἄχρι τοῦ συλλαβεῖν χατηφεῖν ἀναγχάζει. 

811 χλιβαάνῳ δὲ νῦν ἐξωμοίωσε τὴν ψυχὴν τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ ἐλπίδα τελειώ- ὃν 

σεως ἔχοντος, ἐπειδὴ τροφῆς πεττομένης συγχραταιοῦν ἑχάτερον ἀγγεῖόν 

ἐστιν, ὁ μὲν τῆς διὰ σιτίων φϑαρτῶν, ἢ δὲ τῆς δι᾿ ἀφϑάρτων ἀρετῶν. αἱ δὲ 

λαμπάδες τοῦ πυρὸς αἱ δαδουχηύμεναι τοῦ δαδούχου ϑεοῦ χρίσις εἰσίν, 

αἱ λαμπραὶ χαὶ διαυγεῖς, αἷς ἔϑος μέσον τῶν διχοτομημάτων, λέγω δὲ 

815 τῶν ἐναντιοτήτων, ἐξ ὧν ἅπας ὃ χόσμος συνέστηχε, διάγειν. λέγεται 25 

Ἰάρ᾽' ολαμπάδες πυρός, αἵ διῆλθον μέσον τῶν διχοτομημάτων“ (6θη. 

1 αὐτοῖς ὰρ 3 παρευρεϑεῖσαν ΑΒΡΞ3 4 ενπιπρησει ἈΔᾺΡ φεγγυς Ρὰρ 
4. 5. ἀναπίπλησι ΡΗ!, ἰυγῖ. τοεῖθ ὅ ἔτι οα. Αἰ}, ἐπὶ α 6 ταῖς οῃη. ἩΡ 

ἐπιϑανοτησι Ῥὰρ αὐγὴν “οαά.: αὐτὴν Ῥᾶρ εἰλιχρινὲς οο(ὰ. 9 τῆς ΡΔρ 

ΑΒ: τοῖς ΗΡ ἐπιτυφόμενοι ΗΡ 9... 10 μήπω -- δυνάμενοι οἴῃ. Δ} 10 χαϑαρῶ 

πυρὶ Ρὰρ (1: πυρὶ χαϑαρῶ Α}, πυρὶ ΠΡ 11 σπείραντι) ζωπυροῦντι εομΐ. Μδηρ. 

χάριν Β 12 ὑπὸ παϑῶν οἴη. ο066. χαταψυχϑηι Ρᾶρ: χαταψυγῆ οοαα. ἀλεαινό- 
μενος εὐ64. 1Ὁ εἰς] εἰ ΄ ναδὰμ Αἰ), ναβὰδ (ἱ 18 δὲ] δὴ ἢ 15. φιλεῖν 

ΔΡ ταῖς τε γὰρ ἀρετῆς αὐγαῖς προσχωροῦντες 5ογρϑὶ: τοῖς τε (τε οιη. Η3, Ραρ) γὰρ 
ἀρετῆς ἀγγέλοις προσχορεύοντες (προχορεύοντες ΠΡ. ῬΔρ 7) Ρὰρ οἱ εοαά., ταῖς... αὐγαῖς ἐγχο- 

ρεύοντες οοπὶ. δηρ, 10 χαὶ Ρᾶρ: χἂν οοὐἀή. δυνάμεθα Α 19. (δάχρυα) μέχρι 

τοῦ καταλαβεῖν καταχεῖν ἀναγχάζει πια]0 «6856 ῃ χαταλαβεῖν οο(ά. 21 (συγ)χρα- 

ταιοῦν Ραμ: οἵ. σοσά. 33. χρίσεις σοὐι!. 24 μεσον ὰὴὰρ: μέσαις οοαή. ροϑῖ 

τῶν ἃακ. ὀιαυγεῖς α 25 ἐνδιάγειν οσοηἰ. Μάμν. 26 ροϑπί γὰρ δαὰ. ὅτι ΑΒΡΣ 
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15,117), ἵνα γνῷς, ὅτι αἱ ϑεῖαι δυνάμεις διὰ μέσων χαὶ πραγμάτων χαὶ 

σωμάτων ἰοῦσαι φϑείρουσι μὲν οὐδὲν --- μένει γὰρ ἀπαϑῇ τὰ διχοτο- 

μήματα ---, διαιροῦσι δὲ χαὶ διαστέλλουσι σφόδρα χαλῶς τὰς ἑχάστων 

φύσεις. 

5 (62.)ὺ Τῆς οὖν τῶν εἰρημένων ἐπιστήμης χληρονόμος δεόντως 818 

ἀποδείχνυται ὁ σοφός: ἐν γὰρ τῇ ἡμέρα“ φησίν ,ἐχείνῃ διέθετο χύ- 

ριος τῷ ᾿Αβραὰμ διαϑήχην λέγων: τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν 

ταύτην“ (Θοη. 16,18). ποίαν ἣν δηλοῖ, εἰ μὴ τὴν προειρημένην, ἐφ᾽ 314 

ἣν ποιεῖται τὴν ἀναφοράν; ἧς ἐστιν ὁ χαρπὸς χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ 

Ὁ βεβαία τῆς τοῦ ϑεοῦ σοφίας, χαϑ᾿ ἣν τὰ σύμπαντα τοῖς τουεῦσιν ξαυ- 

τοῦ διαφυλάττει ἀπαθῆ τὰ ἀγαθὰ χαχοῦ κατὰ τὰ ἐπὶ τοῖς τὴν γένεσιν 

ἀφϑάρτοις. εἶτ᾽ ἐπιλέγει: ,ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποτα- 816 

μοῦ τοῦ μεγάληυ [ποταμοῦ] Εὐφράτου“ (θη. 15,18), δηλῶν ὅτι οἱ 

τέλειοι τὰς μὲν ἀρχὰς ἔχουσιν ἀπὸ σώματος χαὶ αἰσϑήσεως καὶ τῶν 

δ ὀργανιχῶν μερῶν, ὧν ἄνευ ζῆν οὐχ ἔνεστι --- χρήσιμα γὰρ πρὸς τὴν 

ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ παιδείαν ---, τὰ δὲ τέλη ἐπὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ 

σοφίαν, τὸν μέγαν ὡς ἀληϑῶς ποταμόν, χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης χαὶ τῶν 

ἄλλων πλημμυροῦντα ἀγαθῶν. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου 816 

ἕως τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ τὴν χώραν περιέγραψεν --- οὐ γὰρ ἄν 

0 ἀρετὴν εἰς τὰ σωματιχὰ πάϑη χατεβίβασεν ---, ἀλλ' ἔμπαλιν, ἀπὸ τοῦ 

Αἰγύπτου ἕως τοῦ μεγάλου Εὐφράτου.“ ἀπὸ γὰρ τῶν ϑνητῶν αἱ βελ- 
τιώσεις γίνονται πρὸς τὰ ἄφϑαρτα. 

, ἵνα γνῷς --- πραγμάτων ὁπι. ΑΒ 2 μεῖινει Ρᾶρ ὃ διαστέλλουσι) διακρίνουσι ΑΒ 
χάστων] ἐν ἑχάστω ΑΒ 6 διεϑετο ΡΔρ: συνέϑετο οοαή, 1 (διαϑή)χην ΡΔρ βιρ- 
]ονΐ : συνθήχην ςοαα. 8 γῆν] ἡ Ῥὰρ εἰ ΑΒα (ΡΔρ): ὅτι ΗΡ 9 χαταλημψις 
580 10 βεβαια Ραρ: βεβαιοτάτη οοαα. 10. 11 τιμῶσιν αὐτὸν Ματγκ] πὰ 

[1 διαφυλάττοι ΑΒ, διαχρίνει φυλάττων οοηϊοὶο 11-- 1} χαχοῦ -- αἰσϑήσεως οῃι. 
0) χατὰ τὰ] χαϑὰ ὁοοηϊ. Νίδηρ'᾽., 8306 οἰΐδπ) 4.86 βϑοαυ ηίΓ ἐοτγυρία 8ιηΐ 

12. 18 τοῦ ποταμοῦ ο. ΑΒ 18 ποταμοῦ 866] δὶ 14 τοῦ σώματος ΑΒ 
16 ενεστι Ρᾶρ: ἔστι ΑΒΟΡ, ἔστιν ἢ 16 μετὰ οω. ΔΒ παιδείαν] διαγωγήν 
δΟὨΪοἷΟ 18 ἀγαθῶν πλημμυροῦντα ἐοαά. 19 τοῦ] τῆς ΠΡ 19 Αἰγυπτίου 

6Η2 δῃῖίο τὴν δαί. ὃς ΑΗΡ περιγράφει ἢ οὐ] οὕτως εὐοι]. ΜΙ Δηρ. 21 Αἰ- 
γυπτίου ΟΠΗΡ2 21. 22 βελτειωσεις ΡΑρ: οἰχειώσεις εοαὰ. 22 δ Ὀ8ογρίϊο ἰπ Ῥδρ: 

ΦΙΛΌΝΟΟ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΙΟ Ο ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΟΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΚ Η ΠΕΡΙ 

ΤΗς Εἰς ΤΑ ΙΟᾺ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΜΗΦ, ἰῃ ἢ περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν ϑείων πραγμάτων 

ἰληρονόμος καὶ περὶ τῆς ἴσα χαὶ ἐναντία τομῆς. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡΙΤΗΣΠΡΟΣΤΑ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ͂ 

Ι (1.9) Σάρα δὲ ἢ γυνὴ ᾿Αβραὰμ οὐχ ἔτιχτεν αὐτῷ, ἦν δὲ αὐτῇ 1.31: 

παιδίσχη Αἰγυπτία, ἦ ὄνομα "Αγαρ. εἶπε δὲ Σάρα πρὸς ᾿Αβραάμ’ 

ἰδού, συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίκτειν, εἴσελϑε πρὸς τὴν παιδίσκην 

3 μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (θη. 16,1.2) τὸ Σάρας ὄνομα 

μεταληφϑέν ἐστιν ,ἀρχή μου“: φρόνησις δὲ ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ σωφροσύνη ὃ 

ἢ ἐν ἐμοὶ χαὶ ἢ ἐπὶ μέρους διχαιοσύνη καὶ ἑχάστη τῶν ἄλλων ἀρετῶν, 

ἣν περὶ ἐμὲ μόνον εἶναι συμβέβηχεν, ἀρχή ἐστιν ἐμοῦ μόνου" ἐπιστατεῖ 

γάρ μου χαὶ ἡγεμονεύει πειϑαρχεῖν ἐγνωχότος, βασιλὶς ἐχ φύσεως ὑπαρ- 

8 χουσα. ταύτην Μωυσῆς, τὸ παραδοξότατον, χαὶ στεῖραν ἀποφαίνει χαὶ 

πολυγονωτάτην, εἴ 1εὲ τὸ πολυανθρωπότατον τῶν ἐθνῶν ἐξ αὐτῆς 

ὁμολογεῖ γενέσθαι. τῷ γὰρ ὄντι ἢ ἀρετὴ πρὸς μὲν τὰ φαῦλα 

πάντα ἐστείρωται, τῶν δὲ ἀγαϑῶν εὐτοχίᾳ χρῆται τοιαύτῃ, ὡς 
4 μηδὲ μαιευτιχῆς τέχνης --- φϑάνει γὰρ ἀποτίχτουσα --- δεῖσϑαι. τὰ 

0 «Ὁὦῦ 

φίλωνος περὶ τῆς πρὸς τὰ προπαιδεύματα συνόδου ΜΑ: φίλωνος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαι- 

δεύματα συνόδου 6, τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς χτλ. Ε, περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνό- 

δου ἢ 1. 2 υἱ8 Σάρρα εοὐὰ. χαὶ αὐτῇ δούλη ἦν Αἰγυπτία χαὶ ὄνομα αὐτῇ Ἄγαρ 
ΟΝ 3 με] μοι α ὁ δηΐθ χύριος Δ4. νΥὶ μὴ τίχτειν ΜΑΗ: τεχεῖν ΟΕ 

δὴ δηίο πρὸς δίι!. (ΤΕ 4 ἵνα τεχνοποιήσης ΜΑΗ: εἴ πως οἰχοδομηϑήσομαι ΟΕ 

Σάρρας ΜΛΗ, Σάρρα ΟΕ ὃ ληφϑέν Ο 6 μέρος (ἢ χαὶ ἡ ἑχαῖ - 

στων ἄλλων (ΣῈ 1 μόνου οι. "αὶ 8 μοῦ) οῃ. ΟΕ 9 ταύτη Α 
Μωσῆς ὁ 10 πολυάνϑρωπον (ΟΕ 13. μαιευτιχὴ (ὦ δεῖσϑαι ροϑὶ τέχν 5.“ 
ἰγϑῆβρο8. Εν, ὑτὸ δεῖσϑαι δὈοὶ οἷς (ῃος δά ἃ. (13) δεῖ χρῆσϑαι α 

6 (Ἴεπι. Αἰοχ. δίτοπι. 1 ὃ 31 ρ. 234 δι: ἕρμηνεύει δὲ ὁ Φίλων ..... τὴν Σάρραν (6 Ξ" 

Σάραν) δὲ »ἀρχήν μο»)". 



ὉῈ ΟΟΝΟΒΕΒΒΌ ΕΕΟΡΘΙΤΙΟΝΙΒ ΟΒΑΤΊΙΑᾺΑ ᾿ς 8 

μὲν οὖν ζῷα καὶ φυτὰ διαλείποντα τὸν πλείω χρόνον ἅπαξ ἣ δὶς τὸ 

πλεῖστον τοὺς οἰχείους δι᾿ ἐνιαυτοῦ φέρει χαρπούς, καϑ᾽ ὃν ἔταξεν ἀριϑ- 

μὸν ἑχάστοις ἢ φύσις ἐναρμοζόμενον ταῖς ἐτησίοις ὥραις. ἀρετὴ δὲ οὐ 

διαλείπουσα ἀνελλιπῶς δὲ χαὶ ἀδιαστάτως κατὰ τοὺς ἀμερεῖς χρόνους 
ἀεὶ γεννᾷ, βρέφη μὲν οὐδαμῶς, λόγους δὲ ἀστείους χαὶ βουλὰς | ἀνεπι- 

χήπτους καὶ ἐπαινετὰς πράξεις. (2.) ἀλλ᾽ οὔτε πλοῦτος, ᾧ μὴ δυνατόν ὃ 
ἐστι χρῆσϑαι, τοὺς χεχτημένους ὠφελεῖ οὔτε ἢ φρονήσεως εὐτοχία, ἐὰν 

μὴ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς τὰ ὠφέλιμα τίχτῃ. τοὺς μὲν γὰρ εἰσάπαν ἀξίους 

ἔχρινε τῆς συμβιώσεως αὐτῆς, οἵ δ᾽ οὔπω (τὴν) ἡλιχίαν ἔδοξαν ἔχειν, 

0 ὡς ἐπαινετῆς καὶ σώφρονος οἰχουρίας ἀνέχεσθαι" οἷς τὰ προτέλεια τῶν 

σι δ 

Ἰάμων ἐφῆχε ποιεῖσϑαι, ἐλπίδα χαὶ τοῦ ϑύσειν τοὺς γάμους παρασχοῦσα. 

Σάρα οὖν, ἢ ἄρχουσα μου τῆς ψυχῆς ἀρετή, ἔτιχτε μέν, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ὁ 

ἔτιχτε" οὐ γὰρ ἠδυνάμην πω νέος ὧν; τὰ γεννήματα αὐτῆς παραδέχεσθαι, 

τὸ φρονεῖν, τὸ διχαιοπραγεῖν, τὸ εὐσεβεῖν, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν νόϑων 

5 παίδων, ος ἀπεχύησαν μοι αἵ χεναὶ δόξαι. τροφαὶ γὰρ αἱ τούτων χαὶ 

συνεχεῖς ἐπιμέλειαι καὶ φροντίδες ἄληχτοι τῶν γνησίων χαὶ ὡς ἀληϑῶς 

ἀστῶν ὀλιγωρεῖν ἠνάγχασαν. χαλὸν οὖν εὔχεσϑαι τὴν ἀρετὴν μὴ μόνον 7 

τίχτειν, ἣ χαὶ δίχα εὐχῆς εὐτοχεῖ, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς τίχτειν, ἵνα τῶν 

σπερμάτων χαὶ γεννημάτων αὐτῆς μεταλαγχάνοντες εὐδαιμονῶμεν. εἴωϑε 

Ὁ γὰρ ϑεῷ μόνῳ τίχτειν, τὰς ἀπαρχὰς ὧν ἔτυχεν ἀγαθῶν εὐχαρίστως 

ἀποδιδοῦσα τῷ τὴν ἀειπάρϑενον μήτραν, ὥς φῆσι Μωυσῆς, ἀνοίξαντι 

(ἄφη. 29,81). χαὶ γὰρ τὴν λυχνίαν, τὸ ἀρχέτυπον τοῦ μιμήματος 8 

παράδειγμα, ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους φησὶ φαίνειν, δηλονότι τοῦ πρὸς 

ϑεόν: ἑβδόμη γὰρ οὖσα χαὶ μέση τῶν ἕξ χαλαμίσχων δίχα διῃρη- 

Ὁ μένων εἰς τριάδας, ἑχατέρωθϑεν δορυφορούντων, ἄνω τὰς αὐγὰς 

ἀποστέλλει πρὸς τὸ ὄν, λαμπρότερον γουμένη τὸ φέγγος ἣ ὡς δύνασϑαι 

2. ὃ ἀριϑμὸν] χρόνον οοηϊεἷο ὃ. ἑχάστοις οτι. (Ν᾽ 4 δὲ) τὲ Α 

᾿ἡ] εἰὴ Ν ἐὰν] ἂν ΟΕ 8 γὰρ (τελείους) οοηΐ. Μδηρ. 9 αὐτῆς οπ;. Ε 
ἣν δαάϊαὶ 10 οἷς] ἧς ΑἸ,3 11 ἀφῆχε α ϑήσειν Η3, ϑύειν ΕἸ, 12 Σάρρα 
'4α. ἀρετὴν αὶ ἔτιχτεν (ΘΕ μὲν οἵ (ἃ 12. 18 ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ἔτιχτεν 
Α΄. δὶ8 μαδοὶ 6: οὐχ ἔτιχτε δ᾽ ἐμοί Η, οι. Ε 18 ἐδυνάμην ( πω οἴὰ. Α, 
ὃς ΕΚ ταύτης Εὶ 14 εὐτοχεῖν ΟΝ α]1. τὸ οπι. Εὶ 1ὅ παιδίων Η 

5) Δδ.Ε 16 ἄληχτοι Μδῃηγ.: ἄλεχτοι “046. 11 ἀστείων (ἰ εὔχεσϑαι 
ΓΈ»; δέχεσθαι ΜΑ(Η ἢ 18 ἢ) ἣ ΔΕΕ εὐτοχεῖν (ΣΕ, ἀτοχεῖ Τύχη. 

Ὑενημάτων Μ μεταλαχόντες (ΟΕ 20 μόνον Εὶ 21 ἀεὶ παρ- 
ΟΕ Μωσῆς ΟΕ 22 τὸ οὐ. Ο 28 δῆλον ὅτι (ἱ 

Οὖσα οπι. Εὶ χαυλίσχων [,! 24, 25 διειρημένων Η 2ὅ τριάδας ΟΕ 
ἔκ τρ.): τριάδος ΜΝ, τριάδα ΛΠ 926 ὄν αησ.: ἕν ΜΑΠΙ οὐ. (ΚΕ ἐλλαμ.- 

ὅτιρον ΟΕ, λαμπρότατον Τυτι. φέγγος ΔΗ: τέλος ΟΚ 



14 ΡΗΙΜΟΝΙΒ 

9 ϑνητην αὐτῷ προσβάλλειν ὄψιν (Εχοά. 25,381.31). (8.) διὰ τοῦτο οὔ 

φησι μὴ τίχτειν τὴν Σάραν, ἀλλ᾽ αὐτῷ τινι μὴ τίχτειν. οὐ γάρ ἐσμεν 

ἱχανοὶ δέξασϑαί πω γονὰς ἀρετῆς, εἰ μὴ πρότερον ἐντύχοιμεν αὐτῆς τῇ 
ϑεραπαινίδι- ϑεραπαινὶς δὲ σοφίας ἣ διὰ τῶν προπαιδευμάτων ἐγχύχλιος 

10 μουσική. ὥσπερ γὰρ ἐν μὲν οἰχίαις αὔλειοι πρόχεινται χλισιάδων, ἐν ὅ 

δὲ πόλεσι τὰ προάστεια, δι’ ὧν εἴσω βαδίζειν ἔνεστιν, οὕτως καὶ 

ἀρετῆς πρόχειται τὰ ἐγχύχλια’ ταῦτα γὰρ ὁδός ἐστιν ἐπ᾽ ἐχείνην 

φέρουσα. 

1 Χρὴ δ᾽ εἰδέναι, ὅτι τῶν μεγάλων ὑποθέσεων μεγάλα χαὶ τὰ προοί- 

υἱα εἶναι συμβέβηχε. μεγίστη δὲ ὑπόϑεσις ἀρετή" χαὶ γὰρ περὶ μεγίστην 10 

ὕλην χαταγίνεται, τὸν σύμπαντα ἀνθρώπων βίον. εἰχότως οὖν οὐ βρα- 

χέσι χρήσεται προοιμίοις, ἀλλὰ γραμματιχῇ, γεωμετρία, ἀστρονομία, ῥης- 

τοριχῇ, μουσιχῇ, τῇ [ ἄλλῃ λογιχῇ ϑεωρίᾳ πάσῃ, ὧν ἐστι σύμβολον ἣ ρ. 521} 

12 Σάρας ϑεραπαινὶς ΓΑγαρ, ὡς ἐπιδείξομεν. εἶπες γάρ φησι ,Σάρα πρὸς 

᾿Αβραάμ’ ἰδοὺ συνέχλεισέ με χύριος τοῦ μὴ τίχτειν. εἴσελθε πρὸς τὴν 1ὅ 

παιδίσχην μου, ἵνα τεχνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς“ (θη. 16,1). τὰς σωμάτων 

πρὸς σώματα μίξεις χαὶ ὁμιλίας ἡδονὴν ἐχούσας τὸ τέλος ὑπεξαιρετέον τοῦ 

παρόντος λόγου" νοῦ γὰρ πρὸς ἀρετήν ἐστι σύνοδος ἐξ αὐτῆς ἐφιεμένου 

παιδοποιεῖσϑαι, εἰ δὲ μὴ δύναιτο εὐϑύς, αλλά τοι τὴν ϑεραπαινίθα αὐ- 

18 τῆς, τὴν μέσην παιδείαν, ἐγγυᾶσϑαι διδασχομένουι (4.) ἄξιον δὲ τῆς 29 

αἰδοῦς χαταπλαγῆναι σοφίαν, ἦτις τὸ βραδὺ πρὸς γένεσιν ἣ τελέως ἄγο- 

νον οὐχ ἠξίωσεν ἡμῖν ὀνειδίσαι, καίτοι τοῦ χρησμοῦ τἀληϑὲς εἰπόντος, 

ὅτι «οὐχ ἔτιχτεν,“ οὐ διὰ φϑόνον, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμῶν αὐτῶν ἀνεπιτη- 
δειότητα: ,συνέχλεισε“ γάρ φησι ,υδ χύριος τοῦ μὴ τίχτειν“, χαὶ οὐχέτι 

προστίϑησιν͵ ὁμῖν“, ἵνα μὴ προφέρειν ἀτυχίαν καὶ ὀνειδίζειν ἑτέροις δοχῇ. 535 

1] αὐτῶν Α ὄψιν ΑΕ: τὴν ὄψιν Μ4Η τοῦτ᾽ ΕΞ οὔ Η2: οὖν ΜΑΗ;!, οι. ΟΕ 
2 Σάρραν οοαά. ἀλλ᾽ οὐ. ΟΕ Ροϑὲ ](. τίχτειν 8344. τὴν Σάρραν Η 
ὃ αὐτῆς ἐντύχ. ἴγᾶπ8ρ05. (ΤΕ ἐντύχοιμεν (1 (564 οἱ πῃ Γ88.): ἐντύχομεν Α, ἐντύ- 
χωμεν ΜΗΡῖ 4ἣΑ διὰ 5366]. Μδηρ. 5. ροβί μουσιχή δαἀ. χαὶ ἡ λογικὴ 
σοφισμάτων γεῦσις (νεῦσις 6) ΟΕ, καὶ λογιχή δαὰ. 1,2, εὕρεσις ῃΓγῸ γεῦσις οουΐ. Μδης. 
(εἴ. 8. 29) νοὶ] χαὶ ἄλλη λογιχὴ ϑεωρία (εἴ. ὃ 11) αὔλειοι Η: αὔλιοι οοἰοτὶ 
6 οὕτω ΟΕ ἰ πρόχεινται ΠΟΙ͂ 1 ροβὶ ὁδός δ. τίς (ΤΕ 8 ἄγουσα Ε' 
18 ϑεραπεία Ε πᾶσιν ὅν ἐστι ἃ 11. Σάρρας οἱ Σάρρα ἑε064. 18 με] 
μοι α 16 ἵνα] εἴ πως ΟΕ τεχνοποιήσεις ΟΚὶ 11 πρὸς σωμάτων α 

11 ὑπεξέρετε ἃ 19 δὲ χαὶ μὴ ( εὐϑύς) ἐξ αὐτῆς σοηὶ. ἤδη. 
τοι] τί 90 δὲ οὐ. ΟΕ 24 γάρ φησι χύριος τοῦ μὴ τίχτειν ἐμέ 
αν ᾿ φησι οη.. ΜΛΗ 925. ὑμῖν Μ(): ἡμῖν σοίοτὶ προσφέ- 

ρηται ΟΕ ἀτυχίαν καὶ ὀνειδίζειν ΜᾺ: ἀδιχίαν χαὶ ὀνειδίζειν (Ε΄, χαὶ ὀνειδίζειν 
ἀτυχίαν Η 



ΕῈ ΟΟΝΟΒΕΒΒΘΌ ΕΒΕΑΟΡΔΙΤΙΟΝΙΒ ΟΒΑΤΊΙΑ "Ὁ 

»εἴσελθες οὖν φησι πρὸς τὴν παιδίσχην μου,’ τὴν τῶν μέσων χαὶ 14 

ἐγχυχλίων ἐπιστημῶν μέσην παιδείαν, ͵ἷἷνα τεχνοποιήσῃ πρότερον ἐξ 

αὐτῆς“. αὖϑις γὰρ δυνήσῃ χαὶ τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν ὁμιλιῶν (ἐπὶ) 

Ἱενέσει παίδων γνησίων ἀπόνασϑαι. γραμματικὴ μὲν γὰρ ἱστορίαν τὴν 1ὅ 

5 παρὰ ποιηταῖς χαὶ συγγραφεῦσιν ἀναδιδάξασα νόησιν χαὶ πολυμάθειαν 

ἐργάσεται χαὶ χαταφρονητιχῶς ἔχειν ἀναδιδάξει τῶν ὅσα αἱ χεναὶ δόξαι 

τυφοπλαστοῦσι, διὰ τὰς χαχοπραγίας, αἷς τοὺς ἀδομένους παρ᾽ αὐτοῖς 

ἥρωας τε χαὶ ἡμιθέους λόγος ἔχει χρήσασϑαι. μουσιχὴ δὲ τὸ μὲν ἄρ- 10 

ρυϑμον [ἐν] ῥυϑμοῖς, τὸ δ᾽ ἀνάρμοστον ἀἁἀρυονίχ, τὸ δ᾽ ἀπῳδὸν χαὶ 

10 ἐχμελὲς μέλει χατεπάδουσα τὸ ἀσύμφωνον εἰς συμφωνίαν ἄξει. γεω- 

μετρία δ᾽ ἰσότητος χαὶ ἀναλογίας ἐμβαλλομένη τὰ σπέρματα εἰς ψυχὴν 

φιλομαϑῇ γλαφυρότητι συνεχοῦς ϑεωρίας διχαιοσύνης ζῆλον ἐμποιήσει. 

ῥητορικὴ δὲ χαὶ τὸν νοῦν πρὸς ϑεωρίαν ἀχονησαμένη χαὶ πρὸς ἕρμη- 17 

νείαν γυμνάσασα τὸν λόγον χαὶ συγχροτήσασα λογιχὸν ὄντως ἀποδείξει 

15 τὸν ἄνϑρωπον ἐπιμεληϑεῖσα τοῦ ἰδίου καὶ ἐξαιρέτου, ὃ μηδενὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων ἣ φύσις δεδώρηται. διαλεχτιχὴ δὲ ἢ ῥητοριχῆς ἀδελφὴ χαὶ δί- 18 

ὄυμος, ὡς εἶπόν τινες, τοὺς ἀληϑεῖς τῶν ψευδῶν λόγους διαχρίνουσα καὶ 

τὰς τῶν σοφισμάτων πιϑανότητας ἐλέγχουσα μεγάλην νόσον ψυχῆς, ἀπά- 

την, ἀχέσεται. τούτοις οὖν καὶ τοῖς παραπλησίοις ἐνομιλῇσαι χαὶ ἐμ- 

50 προυελετῆσαι λυσιτελές: ἴσως γάρ, ἴσως, ὃ πολλοῖς συνέβη, διὰ τῶν 

ὑπηχόων ταῖς βασιλίσιν ἀρεταῖς γνωρισϑησόμεϑα. οὐχ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ τὸ 19 

29 Μ. σῶμα ἡμῶν οὐ πρότερον πεπηγυίαις [ χαὶ πολυτελέσι χρῆται τροφαῖς, 

πρὶν ἣ ταῖς ἀποιχίλοις καὶ γαλαχτώδεσιν ἐν ἡλιχίᾳ τῇ βρεφώδει; τὸν 

1 γοῦν ΘΕ; φησί οὔ. Α 2 μέσην ἴοτί. 566]. τεχνοποιήσης Ϊ,, ἴοτί. 

τοςῖο (εἴ. 8 1) 8 ἐπὶ Δαα]αϊ 4 γραμματιχὴν Α ἱστορίας τὰς ν 

5. ρτίυ5 χαὶ] τε χαὶ ΟΕ ἀναδείξασα 6, ἀναπτόξασα σοὨϊοΐο νόησιν] σύνε- 
σιν α πολυμαϑίαν Ο 6 χαὶ) καὶ ἔτι ΑΕ αἱ οι. ΟΕ ἴ τυφο- 
πλαστοῦσι ΑΚ: τυφλοπλαστοῦσι σοἰοτὶ 8 τε οἵη. ΟΕ 9 ἐν 560] 5] δηΐθ 
ἁρμονίᾳ 86αα. ἐν Η τὸν Η 10 ἐμμελὲς 61Ε11, μέλη Ο, μέλος ΑΕ: 

Τυγη., βέλος 1[,3(8 170), μέλεσι σοῃΐοῖο ἥξει ΗΙ,3 11 ἰσότης ΜΝ ἐμβαλλο- 
μένη Α: ἀμβαλομένη Μ, συμβαλλομένη α, ἴῃ τᾶ5. Ε΄, αὐτὰ βαλλομένη Η 12) ϑεω- 

ρίαις Τυγῃ. 1 ἀκονισαμένη Α 16 ὃ] ὦ α 19. 30 ἐνπροσμελετῆσαι α 
22. πολυτελέσι] τελείαις οοηΐ. Μδηρ,, πολυειδέσι σοηΐο]ο 

1--4 Ο(ἵεμι. Αἰεα. δίγοπι. 1 ὃ δ0 ρ». 9525 Ρι: ἠξίου δὲ εἰχότως τὸν ἤδη καιρὸν ἔχοντα 
προχοπῆς τῇ χοσμιχῇ παιδείᾳ... συνευνασϑῆναι πρότερον, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτῇ, προσελ- 
ϑύντα χατὰ τὴν ϑείαν πρόνοιαν γεννῆσαι τὸν ᾿Ισαάκχ. 11 ϑίοϊεὶ (Ζ6]16γ ΠΠῚ 
Ρ. 64, ἀθ Ατγαΐω, [οθθὰ πὰ  εγκα ἀ68 Ὀΐο γοῃ Ρτγυβᾶ ρ. 77). 
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αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ τῇ ψυχῇ παιδιχὰς μὲν νόμισον εὐτρεπίσϑαι τροφὰς 
τὰ ἐγχύχλια χαὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον αὐτῶν ϑεωρήματα, τελειοτέρας δὲ χαὶ 

πρεπούσας ἀνδράσιν ὡς ἀληϑῶς τὰς ἀρετάς. 

20 (8.) Οἱ δὲ πρῶτοι τῆς μέσης παιδείας χαραχτῆρες διὰ δυεῖν παρ- 

ἴίστανται συμβόλων, τοῦ τε γένους χαὶ τοῦ ὀνόματος. γένος μέν ἐστιν ὁ 

Αἰγυπτία, χαλεῖται δὲ "Αγαρ, τοῦτο δὲ ἑἕρμηνευϑέν ἐστι παροίχησις" 

ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐγχορεύοντα ταῖς ἐγχυχλίοις ϑεωρίαις χαὶ πολυμαϑείας 

ἑταῖρον ὄντα τῷ γεώδει χαὶ ᾿Αἰγυπτίῳ προσχεχληρῶσϑαι σώματι, χρή- 

ζοντα χαὶ ὀφθαλμῶν, ὡς ἰδεῖν χαὶ ἀναγνῶναι, καὶ ὥτων, ὡς προσσχεῖν 

τε χαὶ ἀχοῦσαι, χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, ὡς ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν ι10 

2] ἀναπτύξαι. δίχα γὰρ τοῦ χρίνοντος τὸ χρινόμενον οὐ πέφυχε χαταλαμ- 

βάνεσϑαι" χρίνει δὲ τὸ αἰσθητὸν αἴσϑησις, ὥστ᾽ ἀχριβωϑῆναί τι τῶν 

χατὰ τὸν αἰσϑητὸν χόσμον, ἐν οἷς ἢ πλείων μοῖρα τοῦ φιλοσοφεῖν, οὐχ 

ἐνὴν ἄνευ αἰσϑήσεως. αἴσθησις δέ, τὸ σωματοειδέστερον ψυχῆς μέρος, 

τῷ τῆς ὅλης ψυχῆς ἀγγείῳ προσερρίζωται, τὸ δὲ τῆς Ψυχῆς ἀγγεῖον 1ὅ 

32 Αἴγυπτος διὰ συμβόλου προσονομάζεται. χαραχτὴρ μὲν εἷς ὁ ἀπὸ τοῦ 

“ἕνους οὗτος, ὃν ἢ ϑεραπαινὶς ἀρετῆς ἔλαχεν: ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος 

ποῖός ἐστιν, ἐπισχεψώμεϑα. τὴν μέσην παιδείαν παροίχου λόγον ἔχειν 

συμβέβηκεν: ἐπιστήμη μὲν γὰρ χαὶ σοφία χαὶ ἀρετὴ πᾶσα αὐϑιγενὴς 

χαὶ αὐτόχλϑων χαὶ πολῖτις ὡς αἀληϑῶς ἐστι μόνη τοῦ παντός, αἱ δὲ 20 

ἄλλαι παιδεῖαι δευτέρων χαὶ τρίτων χαὶ ὑστάτων ἄϑλων τυγχάνουσαι 

μεϑόριοι ξένων χαὶ ἀστῶν εἰσιν’ οὐδετέρου τε γὰρ γένους ἀχράτου καὶ 

88 παλιν ἀμφοῖν χατά τινα χοινωνίαν ἐφάπτονται. πάροιχος γὰρ τῷ μὲν 

ἐνδιατρίβειν ἀστοῖς, τῷ δὲ μὴ χατοιχεῖν ἀλλοδαποῖς ἰσοῦται’ χαϑάπερ, 

----.-...ς.. - 

1 νόησον 1,3 τὐτρεπίσϑαι ΜΑΗ τροφὰς εὐτρεπίσϑαι (εὐτρεπεῖσϑαι Ε) ΟΕ 

2 ἑχάστην (ΟΕ τελειωτέρας Εὶ 4 δυοῖν Η 4. ὅ συνίστανται ΟἿ᾽ 
ὅ μέν] γὰρ ΟΕ, μὲν γάρ σοηϊεΐο 0 δ᾽ (ΟΕ  πολυμαϑείας ἃ (Μδηρ.): πολυ- 

μαϑείαις ΜΑΕ, πολυμαϑίαις Η 8 ἕτερον ( 8. 9 χρήζονται Α 9 προσχεῖν 
ΜΑ, προσέχειν ΕἸ,3 12 δὲ ΗΘΓ: γὰρ ΜΑ τῶν] τὸν α 

18 πλείω Κὶ 14 ἐνῆν ΗΖΟΕ: ἂν ἦν ΜΑ(Η!}) τῆς ψυχῆς 1,3 18 τῆς 
οὔ). (ἢ ἀγγεῖον ΠΟ: αἴτιον ΜΑ Ι6 Αἴγυπτος Η: αἴσϑησις οσἰοτὶ 

ὁ οι. (ἱ 11 ϑεραπὶς (ἰ 18 ροκί ποῖος δι (4. ἣ τίς (Ε],2, ποῖός τις οοὨ οἷο 

19 πᾶς ΟΝ ἰϑαγενὴς Α 20 πολίτης ΑΟΗ! ὃ ΟΕ 21 χαὶ τρίτων 
οἴη. Τυτη. 28 πάροιχοι Η],! 24 αὐτοῖς [1 μὴ] αόνω α ἀλλο- 
δαπεῖς ἀ., ἀλλοδαπὴς (ἱ ἰσοῦνται 1Π|,} 

6 (ἴεμπι. Αἰεχ. ϑίγοηι, 1.321 γν. 2324 Ῥι: ἕρμηνεόει δὲ ὁ Φίλων τὴν μὲν ΓΑγαρ παροίχη- 
σιν. 8 ἐδίά. ὃ 80 Αἴγυπτος δὲ ὁ χόσμος ἀλληγορεῖται. 
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οἶμαι, χαὶ οἱ ϑετοὶ παῖδες, ἢ μὲν χληρηνομοῦσι τὰ τῶν ϑεμένων, τοῖς 

γνησίοις, ἢ δ᾽ οὐ γεγέννηνται πρὸς αὐτῶν, τοῖς ὀθνείηις. ὃν δὴ λόγον 

ἔχει δέσποινα μὲν πρὸς ϑεραπαινίδα, γυνὴ δὲ ἀστὴ πρὸς παλλαχήν, τοῦ- 

τὸν ἕξει τὸν λόγον ἀρετὴ Σάρρα πρὸς παιδείαν ΓΑγαρ’ ὥστ᾽ εἰχότως 

τοῦ ϑεωρίαν χαὶ ἐπιστήμην ἐζηλωχότος, ᾿Αβραὰμ ὄνομα, γένοιτ᾽ ἄν ἣ 

μὲν ἀρετή, Σάρρα, γυνή, παλλαχὴ δὲ ΓΔγαρ, ἢ ἐγχύχλιος μουσιχὴ πᾶσα. 

ᾧτινι μὲν οὖν φρόνησις ἐχ διδασχαλίας περιγίνεται, τὴν ΓΔγαρ οὐχ ἂν 34 

ἀποδοχιμάζοι" πάνυ γὰρ ἀναγκαία ἣ τῶν προπαιδευμάτων χτῆσις. (6.) εἰ 

δέ τις τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἄϑλους ἐγνωχὼς διαπονεῖν μελέταις χρῆται 

10 συνεχέσιν ἀνενδότως ἔχων πρὸς ἄσχησιν, δύο μὲν ἀστάς, παλλαχὰς δὲ 

28 Μ. τὰς ἴσας, τῶν ἀστῶν | ϑεραπαινίδας, ἄξεται. φύσιν δὲ χαὶ ἰδέαν ἔλαχεν 3ὅ 
αὐτῶν ἐχάστη διάφορον. αὐτίχα τῶν ἀστῶν ἢ μέν ἐστιν ὑγιεινοτάτη 

χαὶ εὐσταϑεστάτη χαὶ εἰρηνιχωτάτη χίνησις, ἣν ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος 

ὠνόμασε Λείαν. ἣ δὲ ἔοικεν ἀχόνῃ, καλεῖται δὲ Ραχήλ, πρὸς ἣν ὃ 
15 φίλαϑλος χαὶ φιλογυμναστὴς νοῦς παραϑηγόμενος ὀξύνεται" ἑρμηνεύεται 

δὲ ὅρασις βεβηλώσεως, οὐχ ἐπειδὴ βεβήλως ὁρζ, ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι 

τὰ ὁρατὰ καὶ αἰσϑητὰ παρὰ τὴν ἀκήρατον φύσιν τῶν ἀοράτων χαὶ νοη- 

τῶν οὐχ εὐαγῇ βέβηλα δὲ εἶναι νομίζει. τῆς γὰρ ψυχῆς ἡμῶν διμεροῦς 36 

ὑπαρχούσης χαὶ τὸ μὲν λογιχὸν τὸ δὲ ἄλογον ἐχούσης, ἀρετὴν ἑχατέρῳ 

20 ὑπάρχειν συμβέβηχε, Λείαν μὲν τῷ λογιχῷ, τῷ δὲ ἀλόγῳ “Ραχήλ. 

γυμνάζει γὰρ ἥμᾶς ἣ μὲν διὰ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν τοῦ ἀλόγου με- 37 

ρῶν πάντων χαταφρονητιχῶς ἔχειν ὧν ἀλογεῖν ἄξιον, δόξης καὶ πλού- 

ἰοῦ χαὶ ἡδονῆς, ἃ περίβλεπτα χαὶ περιμάχητα ὃ πολὺς χαὶ ἀγελαῖος 

ων 

1 ἢ] οἱ Α, εἰ α 2 ἢ] οἱ Δ, εἰ 6 γεγένηνται ΜΟΗ! ὃ ϑεραπαινίδα 
ΟΕ: ϑεραπαινίδας ΜΑΗ 4 ὡς Εὶ ὅ ὄνομα γένοιτο ἴῃ Γ88., ροϑί ὄνομα ΓΆ8. 
8 {π|. 83 ὄνομα ρμοϑὶ ἂν ἰγᾶῃ8ρ08. γένοιτ᾽ ἂν ΜΛ: γένοιτο ΗΕ, 
ἐγένοντο ἃ 6 ἡ δὲ παλλαχὴ ΟΕ  διδασχάλων Η 8 ἡ οἵας ΑΗ 
(μδῦει 1,) ἡ χτῆσις ΗΣ1,} 10 αὐτάς Λ 11 ἄξεται ΕἸ,2: ἕξεται σοίἰοτὶ 
14 ὠνόμασαν Η ὃ ΟΕ ἣν] ἧς οοηΐὶ. Μδηρ. 15 φιλομναστὴς Εὶ 
ὀξῦναι α 17 τὰ αἰσϑητὰ Α 17. 18 νοητῶν ἴῃ τ88. Η3 18 γὰρ οὐ. (ὦ 
διαμεροῦς Α(Ε}) 19 δ᾽ ΗΟ ἑχατέρω ΜΑ (Η!): ἑκατέρου Η2, ἑχάτερον ΟΝ 
(φγοῦδι Ο0}5) 20 ὑπάρχειν ΜΆΑΗ: ἔχειν ΟΕ (ρτοῦαΐὶ (088) τῷ λογιχῴῷ, τῷ δ᾽ 
ἀλόγῳ 80Γρ81: τὸ λογικόν, τὸ δ᾽ ἄλογον ἐοαἀ. (ρτοῦαὶ ΟΟἢ ἢ), τοῦ λογικοῦ τοῦ δὲ ἀλό- 
ὯοΟυ Υ Ραχιήλ ἃ 21 ἀσχήσεων οοηὶ. δηρ. 21. 22 καὶ-- μερῶν οἴῃ. ἃ 
21 ἀλόγου Α: λόγου ΜΗΕ 28 ἀπερίβλητα α ἀπεριμάχητα ἃ 28, 18,1 ὁ 
πλεῖστος ἀνθρώπων ΟΕ 

18, 14. 78,15---11 οἵ. Ερίοατοα ρῥ. 219. 280. 
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ἀνθρώπων ὄχλος χρίνει δεδεχασμέναις μὲν ἀχοαῖς, δεδεχασμένῳ δὲ χαὶ 

28 τῷ ἄλλῳ τῶν αἰσθήσεων διχαστηρίῳ ἣ δὲ ἀναδιδάσχει τὴν ἀνώμαλον χαὶ 

τραχεῖαν ὁδὸν ἄβατον φιλαρέτοις ψυχαῖς ἐχτρέπεσϑαι, λείως δὲ διὰ τῆς 

39 λεωφόρου βαίνειν ἄνευ πταισμάτων χαὶ τῶν ἐν ποσὶν ὀλίσϑων. ἀναγ- 

χαίως οὖν τῆς μὲν προτέρας ἔσται ϑεραπαινὶς ἢ διὰ τῶν φωνητηρίων ὅ 

ὀργάνων ἑρμηνευτιχὴ δύναμις χαὶ ἢ λογιχὴ σοφισμάτων εὔρεσις εὐστόχῳ 

πιϑανότητι χαταγοητεύουσα, τῆς δὲ ἀναγχαῖαι τροφαί, πόσις τε καὶ βρῶ- 

80 σις. ὀνόματα δὲ ἡμῖν τῶν δυεῖν ϑεραπαινίδων ἀνέγραψε, Ζέλφαν τε καὶ 

Βαάλλαν (6εη. 80,3.9). ἢ μὲν οὖν Ζέλφα μεταληφϑεῖσα πορευόμενον 

χαλεῖται στόμα, τῆς ἑρμηνευτιχῆς καὶ διεξοδιχῇς σύμβολον δυνάμεως, ἢ 10 

δὲ Βαλλα χατάποσις, τὸ πρῶτον καὶ ἀναγκαιότατον ϑνητῶν ζῴων ἔρεισμα" 

χαταπόσει γὰρ τὰ σώματα ἡμῶν ἐνορμεῖ, καὶ τὰ τοῦ ζῆν πείσματα ἐχ 

81 ταύτης ὡς ἀπὸ χρηπῖδος ἐξῆπται. πάσαις οὖν ταῖς εἰρημέναις δυνάμε- 

σιν ὃ ἀσχητὴς ἐνομιλεῖ, ταῖς μὲν ὡς ᾿ ἐλευϑέραις χαὶ ἀσταῖς, ταῖς δὲ 

ὡς δούλαις χαὶ παλλαχίσιν. ἐφίεται μὲν γὰρ τῆς Λείας χινήσεως ---- 15 

λεία δὲ χίνησις ἐν μὲν σώματι γινομένη ὑγείαν, ἐν δὲ ψυχῇ χαλοχάγα- 

ϑίαν καὶ διχαιοσύνην ἄν ἐργάσαιτο ---, Ραχὴλ δὲ ἀγαπᾷ πρὸς τὰ πάϑη 

παλαίων χαὶ πρὸς ἐγχράτειαν ἀλειφόμενος χαὶ τοῖς αἰσϑητοῖς πᾶσιν ἂν- 

82 τιταττόμενος. διττοὶ μὲν γὰρ ὠφελείας τρόποι, ἢ χατὰ ἀπόλαυσιν ἀγα- 

ϑῶν ὡς ἐν εἰρήνῃ ἣ κατὰ ἀντίταξιν χαὶ ὑφαίρεσιν χαχῶν ὡς ἐν | πο- ρ. 534 

λέμῳ. Λεία μὲν οὖν ἐστι, χαϑ᾽ ἣν συμβαίνει τὰ πρεσβύτερα χαὶ ἣγε- 51 
μονεύοντα ἀγαϑὰ χαρποῦσϑαι, Ραχὴλ δέ, χαϑ᾽ ἣν τὰ ὡς ἄν ἐκ πολέμου 

88 λάφυρα. τοιαύτη μὲν ἢ πρὸς τὰς ἀστὰς συμβίωσις. χρύζει δὲ ὃ 

ἀσχητὴς Βαάλλας μέν, χαταπόσεως, ἀλλὰ ὡς δούλης καὶ παλλαχίδος --- 

ἄνευ γὰρ τροφῆς καὶ ζωῆς οὐδ᾽ ἄν τὸ εὖ ζῆν περιγένοιτο, ἐπειδὴ τὰ 26 

μέσα τῶν ἀμεινόνων ἀεὶ ϑεμέλιοι ---, χρήζει δὲ καὶ Ζέλφας, διεξοδιχῇς 
-««-..-.ὖὦὃὃὃὦἜ- 

1 δεδασμέναις οἱ δεδασμένω Α Ργί8 δεδεχασμένος Η! οἱ νἱά. μὲν ἀχοαὶῖς ὃϊ5 

μαῦοὶ καὶ χαὶ 5. 8. ἢΣ 2 ἄλλω τῶν ΜΑΠ: τῶν ἄλλων ΟΕ αἰσϑητηρίων 
Τυγη. αἰσϑητηρίων ὄχλω ἡ ΟΕ ὃ (ΟΕ 3. ἐχτρεπέσϑαι 1Π4| ἐχτραπέσϑαι ν 
λεῖος Α 4 πταίσματος (ἢ 6 εὐστόχων (11, εὐστόχως Ο3 1 πιϑανότητι 
οἴη. (ΔΕ τῆς] ταῖς (α Ροϑὶ δὲ Ὧ6ιν, αἱ αἰ δ᾽ ἑτέρας σοηΐοϊο ἴ. 8 βρῶ- 

σίς τε χαὶ πόσις Η 8 δ᾽ 6Ε δυοῖν Η 10 τῆς] τὸ Εὶ 12 ἐν 

ὁρμῇ ΑΔ, ἐνορμῇ ( 18 χρηπίδας Λ 1 τῆς οι. ΟΝ λήας (ἰ 
Ι0 λήα 6, Λεία ν μὲν] μέσω α γινομένη Μ: γινομένην Δ. γενομένη Η0Ε 

11 ἂν ἐργάσαιτο ΜΑΠΠ (864. ἐρ 6 εοττῖ. 112): ἀπειργάσατο (Υ “ῬΡαχιὴλ α 
18 αἱῖ. χαὶ οἴη. ἢ 18. 190 ἀντιτασσόμενος ᾿ὶ 19 μὲν οἵη. ΟΕ 20 ρτγὶιι8 ὡς 

οἴη. ἢ μγι8. ἐν οα. ΟΕ 2] λήα (ἰ 2]. 223 εἰρηνεύοντα εομὶ. Μίδηρ. 
22 “Ῥαχιὴλ ἃ τὰς (ἱ 24 ἀλλ᾽ ΟΕ 20 γὰρ] γὰρ χαὶ ΟΕ ζωῆς] 

πόσεως ὁοοπηὶ. δι. 20 δελφᾶς α 



ὉῈ ΟΟΝΟΘΆΈΕΒΒΓ ἘΕΚΠΡΡΙΤΙΟΝΙΒ ΘΟΒΑΤΊΑ “9 

ἑρμηνείας, ἵνα τὸ λογιχὸν αὐτῷ οιχόϑενξουνερανίζηται πρὸς τελείωσιν, ἔχ 

τε τῆς χατὰ διάνοιαν πηγῆς χαὶ ἐχ τῆς περὶ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

ἀπορροῆς. (.) ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν καὶ πλειόνων γυναιχῶν καὶ παλλαχίδων, 84 

οὐχ ἀστῶν μόνον, ἄνδρες ἐγένοντο, ὡς αἱ ἱεραὶ μηνύουσι γραφαί. τῷ 

5. ὃδὲ Ἰσαὰχ οὔτε πλείους γυναῖχες οὔτε συνόλως παλλαχή, μόνη δ᾽ ἣ χου- 

ρίδιος ἄχρι παντὸς συνοιχεῖ. διὰ τί; ὅτι χαὶ ἢ διδαχτιχὴ ἀρετή, ἣν 8 

᾿Αβραὰμ μέτεισι, πλειόνων δεῖται, γνησίων μὲν τῶν χατὰ φρόνησιν, νό- 

ϑων δὲ τῶν χατὰ τὰ ἐγχύχλια προπαιδεύματα ϑεωρημάτων, χαὶ ἣ δι 

ἀσχήσεως τελειουμένη, περὶ ἣν Ἰαχὼβ ἐσπουδαχέναι φαίνεται" διὰ πλειό- 

Ὁ νων γὰρ χαὶ διαφερόντων αἱ ἀσχήσεις δογμάτων, ἡγουμένων ἑπομένων, 

προαπαντώντων ὑστεριζόντων, πόνους τοτὲ μὲν ἐλάττους τοτὲ δὲ μεί- 

ζους ἐχόντων. τὸ δὲ αὐτομαϑὲς γένος, οὗ χεχοινώνηχεν ᾿Ισαάχ, ἣ εὖ- 86 

παϑειῶν ἀρίστη χαρά, φύσεως ἁπλῇς χαὶ ἀμιγοῦς χαὶ ἀχράτου μεμοίρα- 

ται, μήτε ἀσχήσεως μήτε διδασχαλίας δεόμενον, ἐν οἷς παλλαχίδων ἐπι- 

5 στημῶν, οὐχ ἀστῶν μόνον, ἐστὶ χρεία. ϑεοῦ γὰρ τὸ αὐτομαϑὲς χαὶ αὐὖ- 

τοδίδαχτον ἄνωθεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ καλὸν ὀμβρήσαντος ἀμήχανον ἦν ἔτι 

δούλαις χαὶ παλλαχαῖς συμβιῶναι τέχναις, νόϑων δογμάτων οἷα παίδων 

ὀρεχϑέντα. δεσποίνης γὰρ χαὶ βασιλίδος ἀρετῆς ὁ τούτου λαχὼν τοῦ 87 

γέρως ἀνὴρ ἀναγράφεται" καλεῖται δὲ παρὰ μὲν “Ελλησιν ὑπομονή, παρὰ 

Ὁ δὲ ᾿ Εβραίοις 'Ρεβέχχα. ζητεῖ γὰρ ὁ ἄπονον καὶ ἀταλαίπωρον εὑραμε- 

νος σοφίαν δι᾽ εὐμοιρίαν φύσεως καὶ εὐτοχίαν ψυχῆς οὐδὲν τῶν εἰς βελ- 

1 αὐτὸ ν 2 περὶ ο).. 4 αἱ οὐ. ΑΗ! ὃ πλείω ΟΕ . δὲ 
ΜΑ ὅ. 6 δὲ οἰχουρίδιος Α 6 μέχρι (Ἐ χαὶ οῃ. ΟΕ διδαχτὴ δοηὶ. 
Ῥοίίογ δά. ΟἸθ. 8 προπαιδεύματα Εἰ: προπαιδευμάτων ΜΑΗ, προπαιδευμένων α 
ϑεωρημάτων ΟΕ: ϑεωρήματα εεοἰοτί 9 τελουμένη Η 11 πρὸ ἁπάντων τῶν 

ΟΕ, πρὸ ἁπάντων Η' Ὀτίυ8 τοτὲ] ποτὲ ΟΕ 12 δ᾽ 6Ε οὐ Α, ροβί 
οὗ ταϑ. ἴῃ Η χεχοινώνηχεν ΜΑ: ἐκοινώνησεν ΗΟΕ ἡ οὔ. Α 14. 1ὃ οὐ 
παλλαχίδων ἐπιστημῶν, ἀστῶν δὲ (12 1 μόνων Η 16 χαλὸν ΗΞ: τὸ 
χαλὸν οοἰοτί, τέλειον ἀγαϑὸν Ἄοοηϊςεΐο 11 παλλαχίσι ΟΝ 18 ὀρεχϑέντων Α 
19 γέρους ΚΑ ᾿ ἐπιμονή (ΚΝ 20 τοῖς δηίΐο “Ἑβραίοις αὰ. ἢ ταλαίπω- 
ρὸν Π! 21 εὐτοχίαν] εὐγονίαν ΟΚ (ἔτὺ τῶν εοηϊοῖο 

----- 

᾿94.4. Ὕἴεπε. Αἰες. ἰ, ς. ὃ ὅ1»..294 Ρ΄: διδαχτιχὴν εἶναι τὴν σοφίαν, ἣν μετῆλθεν Ἀβραὰμ 
τ κὸν Ἰσαὰχ δὲ τὸ αὐτομαϑὲς ἐνδείχνυται .... οὗτος μιᾶς γυναιχὸς ἀνὴρ τῆς “Ρεβέχκας, 
" ὑπομονὴν μεταφράζουσιν. πλείοσι δὲ συνέρχεσθαι ὁ ᾿Ιαχὼβ λέγεται ὡς ἂν ἀσχητὴς ἐρ- 
ἡ Ψευόμενος, διὰ πλειόνων δὲ χαὶ διαφερόντων αἱ ἀσχήσεις δογμάτων ..... εἴη δ᾽ ἄν τι 

τὲ ἄλλο δηλούμενον διὰ τῶν τριῶν προπατόρων, χυρίαν εἶναι τὴν σφραγῖδα τῆς γνώσεως 
«ύσεως χαὶ μαϑήσεως καὶ ἀσχήσεως συνεστῶσαν. 
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ὃ8 τίωσιν. ἔχει γὰρ ἐν ἑτοίμῳ τέλεια τὰ τοῦ ϑεοῦ δῶρα χάρισι ταῖς 

πρεσβυτέραις ἐπιπνευσϑέντα, βούλεται δὲ χαὶ εὔχεται ταῦτα ἐπιμεῖναι. 

παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ εὐεργέτης, ἵνα διαιωνίξωσιν αἷ χάριτες αὐτοῦ τῷ 

λαβόντι, γυναῖχα τὴν ἐπιμονὴν ἐγγυῆσαι. 

839 (8.) ᾿Ανάμνησίς γε μὴν μνήμης τὰ δευτερεῖα φέρεται χαὶ ὃ ἀναμι- ὃ 

ἀνῃσχόμενος τοῦ μεμνημένου: ὃ μὲν | γὰρ ἔοιχε τῷ συνεχῶς ὑγιαίνοντι, Ρ. 525} 

40 ὁ δὲ τῷ ἐχ νόσου ἀναλαμβανοντι" λήϑη γὰρ νόσος μνήμης. ἀνάγκη δὲ 

τὸν ὑπομνήσει χρώμενον ἐχλαϑέσϑαι πρότερον ὦν ἐμέμνητο. τὴν μὲν 

οὖν μνήμην ᾿Εφραΐμ, ἑρμηνευόμενον χαρποφορίαν, ὁ ἱερὸς ὀνομάζει λό- 

γος, τὴν δὲ ἀνάμνησιν ἐχ λήϑης Μανασσῆν προσαγορεύουσιν ᾿ Εβραῖοι. 10 

ὄντως Ἰὰρ ἢ μὲν τοῦ μεμνημένου ψυχὴ χαρποφορεῖ ἃ ἔμαϑεν οὐδὲν 

ἀποβάλλουσα αὐτῶν, ἢ δὲ τοῦ ἀναμνήσει χρωμένου ἔξω λήϑης γίνεται, 

ἢ πρὶν ὑπομνησϑῆναι χατέσχητο. μνημονιχῷ μὲν οὖν ἀνδρὶ ἀστὴ συμ- 
δὲ παλλαχίς, ἀνάμνησις, Σύρα τὸ 

4 απὸ 

βιοῖ γυνή, μνήμη, ἐπιλανθανομένῳ δὲ 

42 γένος, ἀλαζὼν χαὶ ὑπέραυχος" Συρία γὰρ ἑρμηνεύεται μετέωρα. τῆς δὲ 156 

παλλαχίδος ταύτης, ἀναμνήσεως, υἱός ἐστι Μαχείρ, ὡς ᾿ Ἑβραῖοι καλοῦ- 
σιν, ὡς δὲ Ἕλληνες, πατρός" νομίζουσι γὰρ οἱ ἀναμιμνῃσχόμενοι τὸν 

πατέρα νοῦν αἴτιον εἶναι τοῦ ὑπομνησϑῆναι, χαὶ οὐ λογίζονται, ὅτι ὃ 

αὐτὸς οὗτος ἐχώρησέ ποτε χαὶ λήϑην, οὐχ ἄν δεξάμενος αὐτήν, εἰ παρ᾽ 

43 αὐτὸν ἦν τὸ μεμνῆσθαι. λέγεται γάρ’ ,,ἐγένοντο υἱοὶ Μανασσῆ, οὖς 90 

ἔτεχεν αὐτῷ ἢ παλλαχὴ ἢ Σύρα, τὸν Μαχείρ: Μαχεὶρ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Γαλαάδ“ (θη. 46,20). χαὶ Ναχὼρ μέντο!', ὁ ἀδελφὸς ᾿Αβραάμ, ἔχει 

δύο γυναῖκας, ἀστήν τε χαὶ παλλαχήν: ὄνομα δὲ τῆς μὲν ἀστῆς Μελχα, 

44 ' Ρουμὰ δὲ τῆς παλλαχίδος (Θοη. 22, 28.24). ἀλλ᾽ οὐχ ἱστοριχὴ γενεα- 
λογία ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀναγραφεῖσα παρὰ τῷ σοφῷ νομοϑέτῃ --- μηδεὶς τοῦτ᾽ 525 

εὖ φρονῶν ὑπονοήσειεν ---. ἀλλὰ πραγμάτων ψυχὴν ὠφελῆσαι δυναμέ- 

1 ροβϑὶ γὰρ 84ἀ. τῶν ΑἸ ̓ τὰ οι. (ΟΝ 2. πρεσβυτέραις] παρϑένοις οοηΐ. Μδηρ. 
βλέπεται ἃ 8 δι᾽ αἰωνίζωσιν Η13: δι᾽ αἰῶνος ζῶσιν ΜΑ(Η)), συνδιαιωνίζωσιν ΟἘ' 

4 ὑπομονὴν ΠΟΙΪΟΪΟ ἐγγυῆσαι ΜΑΠ: ἐγγύησιν (ἡ, ἐγγύησεν Εὶ ὅ ροϑβὲ μὴν 
δὰ. τῇ (τῆς) Ὁ, καὶ Εὶ 6 γὰρ οῃ. ΗΪ,] 8 ἀναμνήσει “οη]. Μδηρ. 

ὧν Α 9 ὁ ἱερὸς ὀνομάζει ΟΕ: ὀνομάζει ὁ ἱερὸς ΜΑΙ 10 δ᾽ ΟΕ 
Μανασσῆ ΟΕ 11 οὕτως Η χαρποφορίαν ἔμαϑεν (Κ᾽ ι583.ϑϑ3 ἃ 
ἀναμνησϑῆναι ἐοηὶ. Μίαηρ. κατέχεται Α, χατέσχη ἃ 14 γυναιχί α ἐπιλαϑο- 
μένω Εὶ (ὃ ἴῃ τὰ8. ΕἾ), ἐπιλαβομένῳ [ἴ,3 παλλαχίς ΜΛ(Η}): πολλάχις 6Ε, παλλαχή 

ΗΣ 18 ἀλαξζὸν ΟἿ ὑπέραυχον Καὶ μετέωρα 8ετγρβ8ὶ : μετεωρία οεοαά. 

16 ἐστιν υἱὸς Η 17 (ἐγρήγορσις) πατρός (οἤη (εἴ. Οποιηδϑίίςδ 6(. [ϑῷ. 195,68) 
18 οὐ οῃ. ἢ! ὁ οπ. (ΟΕ 19 ἀναδεξάμενος 1,3 εἰ) ἢ εἰ Α, ἀεὶ 1, 

20 αὐτῶ ΛΑ μνησϑῆναι 1,]} 21 παλλαχὶς Εὶ ΑΙῖ, ἡ οὐ. Η 22 Ναὼρ 
ΟΕ χαίτοι ΤυΓη. 24 σαρουμὰ Ο3 2ῦ ταῦτα ΟΝ 
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νων διὰ συμβόλων ἀνάπτυξις. τὰ δ᾽ ὀνόματα μεταβαλόντες εἰς τὴν 

ἡμετέραν διάλεχτον εἰσόμεϑα τὴν ὑπόσχεσιν ἀληϑῇῆ. Φέρ᾽ οὖν ἕχαστον 

αὐτῶν ἐρευνήσωμεν. (9.) Ναχὼρ ἑρμηνεύεται φωτὸς ἀνάπαυσις, Μελχὰ 4 
δὲ βασίλισσα, ᾿Ῥουμὰ δὲ ὁρῶσά τι. τὸ μὲν οὖν φῶς ἔχειν χατὰ διά- 

νοιαν ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀναπαυόμενον καὶ ἠρεμοῦν καὶ ἀχίνητον οὐ τέλειον 

ἀγαϑόν: ἡσυχίᾳ μὲν γὰρ τὰ καχὰ χρῆσθαι λυσιτελές, τὰ δὲ ἀγαϑὰ 

χινήσει συμφέρον. τίς γὰρ ὄνησις εὐφώνου ἡσυχάζοντος ἢ μὴ αὐλοῦν- 46 

τῆς αὐλητοῦ ἣ χιϑαριστοῦ μὴ χιϑαρίζοντος ἢ συνόλως τεχνίτου τὰ χατὰ 

τὴν τέχνην μὴ ἐνεργοῦντος; ἢ γὰρ ἄνευ πράξεως ϑεωρία ψιλὴ πρὸς 

10 οὐδὲν ὄφελος τοῖς ἐπιστήμοσιν" οὐ γὰρ ὁ παγχρατιάζειν ἢ πυχτεύειν ἣ 

παλαίειν εἰδὼς ἐξαγχωνισϑεὶς ἀπόναιτ᾽ ἄν ἀϑλήσεως ἣ ὃ τὴν τοῦ τρέ- 

χειν ἐπιστήμην ἐχμαϑών, εἰ ποδαγριχῷ χρήσαιτο πάϑει ἥ τινα ἄλλην 

περὶ τὰς βάσεις χῇρα ἀναδέξαιτο. φῶς δὲ ψυχῆς ἡλιοειδέστατον ἐπι- 47 

στήμη᾽ καϑάπερ γὰρ τὰ ὄμματα αὐγαῖς, χαὶ ἣ διάνοια σοφία περιλάμ- 

)96 Μ. πεται χαὶ [ ὀξυδερχέστερα ἐμβλέπειν ἐγχριομένη καινοῖς ἀεὶ ϑεωρήμασιν 

16 ἐθϑίζεται. φωτὸς οὖν ἀνάπαυσις ἑρμηνεύεται Ναχὼρ εἰχότως- ἡ μὲν 48 

χὰρ ᾿Αβραάᾶμ ἐστι τοῦ σοφοῦ συγγενής, φωτὸς τοῦ χατὰ σοφίαν μετέ- 

σχῆχεν" ἡ δ᾽ οὐ συναποδεδήμηχεν αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς 

τὸ ἀγένητον χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ χόσμου πρὸς τὸν χοσμοπλάστην ἀποδὴη- 

20 μίαν, χωλὴν χαὶ ἀτελῆ τὴν ἐπιστήμην ἐχτήσατο, ἀναπαυομένην καὶ μέ- 

νουσαν, μᾶλλον δ᾽ ἀνδριάντος ἀψύχου τρόπον πεπηγυῖαν. τῆς γὰρ 49 

“Χαλδαϊχῆς οὐ μετανίσταται χώρας, τουτέστι τῆς περὶ ἀστρονομίαν ϑεω- 

ρίας οὐ διαζεύγνυται, τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ πεποιηχότος χαὶ χύσμον πρὸ 

ϑεοῦ τετιμηχώς, μᾶλλον δὲ τὸν χύσμον αὐτὸν ϑεὸν αὐτοχράτορα νομίζων, 

256 οὖχ αὐτοχράτορος ἔργον ϑεοῦ. (10.) Μελχὰν δὲ ἄγεται γυναῖκα, οὐχ 60 

οι 

1 συμβούλων Η! δὲ ΟΕ μεταβαλόντες ΜΟ: μεταβαλλόντες (8ἰο) Η, μετα- 

λαβόντες ΑΕ 2 φέρε Εὶ ροβί οὖν δΔαὰ. τὴν ΟΝ 9 ἐρευνήσωμεν ΟΕ, 
τς. Ἠ": ὑπομνήσωμεν ΜΑ, ἀναμνήσωμεν Η! Ναὼρ (ΚΓ μελχὶ Ο 
4 βασιλὶς σαρουμὰ ΟΕ, βασιλίς, ἱΡουμὰ εοπίςἷο Ἴ ἀφώνου Λ 1. ὃ ἢ αὐλητοῦ 
μὴ αὐλοῦντος ροϑί χιϑαρίζοντος ἰγδη8ρο8. ΟΕ 9 πράξεων (ἱ 10 οὐ] ὁ α 
ὃ οαι. ἃ 11 ἐξαγχωνισϑεὶς οὐ. (ΟΝ ἀπόναιτο ΟΕ 12 εἰ ἃ: οπ!. 
ςεἰοτί 18 κῆρα. Τυγη. (γοὶ χῆρ᾽ 56γ0.): χῆραν ΜΑ(Η͂, χείραν Καὶ 14 τὰ οι. 
ΘΕ 14. 15 περιλαμβάνεται Η, περιλαμβάνηται 1," 15 ἐμβλέπει ΜΑΗ! 
ἐγχρειομένη α χαὶ νέοις ΜΑΗ͂! Ι6 ἡ α Ι8 α δὲ α 
γεννωμένου Α .19 ἀγέννητον ΑΗΡ πρὸς] εἰς ΜΑ (Η}) χόσμον πλαστὴν 
ΜΑ(Βὺ 20. 21 μένουσαν) ἠρεμοῦσαν ὈΘὴ6 οοπὶ. Νίδηρ. 21 δ᾽ οι. ΟΕῚ, 
τεπηγοῖαν τρόπον α 28 δηΐῖθ ῥτίι8 πρὸ 86α. καὶ, 864 τυγϑιι8 ἀ6]. Η ὈΓία8 
500] σχχαρὸ 24. 25 τετιμηχὼς --- ϑεοῦ ἴῃ πιρ. ϑυρρ]οΥῖε "Ὁ, 94 αὐτῶ ΕἸ, 
24. οἱ, παντοχράτορα οἱ παντοχράτορος εοηΐ. Μδηρ. 

ῬΑ ρηἷο ὀροτα νοὶ. 1Π. 6 
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ἀνθρώπων ἣ πόλεων ἀφηγουμένην, (ἣν) τύχῃ, βασιλίδα, ἀλλ᾿ ὁμώνυμον 

αὐτὸ μόνον ἐχείνῃ. χαϑάπερ γὰρ τὸν οὐρανόν, ἅτε χράτιστον ὄντα τῶν 

γεγονότων, βασιλέα τῶν αἰσθητῶν εἴποι τις ἄν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, οὕτως 

χαὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἐπιστήμην, ἣν μετίασιν οἱ ἀστρονομοῦντες καὶ 

δ] Χαλδαῖοι διαφερόντως, βασιλίδα τῶν ἐπιστημῶν. γυνὴ μὲν οὖν ἥδε ὅ 

ἀστή, παλλαχὴ δὲ ἢ ἕν τι τῶν ὄντων ὁρῶσα, χἄν εἰ πάντων εὐτελέστα- 

τον ὑπάρχοι. τῷ μὲν οὖν ἀρίστῳ γένει τὸ ἄριστον ὁρᾶν, τὸ ὄντως ὅν, 

συμβέβηχεν --- Ἰσραὴλ γὰρ ὁρῶν ϑεὸν ἑρμηνεύεται ---. τῷ δὲ δευτε- 

ρείων ἐφιεμένῳ τὸ δεύτερον, τὸν αἰσϑητὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ 

τῶν ἀστέρων ἐναρμόνιον τάξιν χαὶ πάμμουσον ὡς ἀληϑῶς χορείαν. 10 

δ2 τρίτοι δέ εἰδιν οἱ σχεπτιχοί, τῶν μὲν ἐν τῇ φύσει χρατίστων, αἰσϑητῶν 

τε χαὶ νοητῶν, οὐχ ἐφαπτόμενοι, περὶ μιχρὰ μέντοι σοφίσματα τριβόμε- 

νοι χαὶ γλισχρολογούμενοι. τούτοις ἣ δρῶσά τι χἄν τὸ σμιχρότατον παλ- 

λαχὶς “Ρουμὰ συνοιχεῖ μὴ δυναμένοις πρὸς τὴν τῶν ἀμεινόνων ἐλϑεῖν 

δ8 ἔρευναν, ἐξ ὧν τὸν ἑαυτῶν βίον ὀνήσουσιν. ὥσπερ γὰρ ἐν ἰατροῖς ἢ 6 

λεγομένη λογιατρεία πολὺ τῆς τῶν χαμνόντων ὠφελείας ἀποστατεῖ ---- 

φαρμάχοις γὰρ χαὶ χειρουργίαις καὶ διαίταις, ἀλλ᾽ οὐ λόγοις, αἱ νόσοι 

ϑεραπεύονται ---, οὕτω χαὶ ἐν φιλοσοφίᾳ λογοπῶλαι χαὶ ᾿λογοθϑῇραί τινες 

αὐτὸ μόνον εἰσί, τὸν ἀρρωστημάτων γέμοντα βίον ϑεραπεύειν οὔτε ἐϑέ- 

λοντες οὔτε ἐπιτηδεύοντες, ἐχ πρώτης δὲ ἡλιχίας ἄχρι γήρως ἐσχάτου Ὦ 

γνωσιμαχοῦντές τε χαὶ συλλαβομαχοῦντες οὐχ ἐρυϑριῶσιν, [ ὥσπερ τῆς ρ. 591 

εὐδαιμονίας ἐπ᾽ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων [χαὶ] ἀπεράντῳ χαὶ ἀνηνύτῳ πε- 
ριεργίᾳ χειμένης, ἀλλ’ οὐχ ἐν τῷ τὸ ἦϑος, τὴν τοῦ ἀνθρωπείου (βίου) 
πηγήν, ἄμεινον καταστήσασϑαι, τὰς μὲν χαχίας ὑπερορίους φυγαδεύσαντα 

1 ἣ οῃ. Α ἀφηγουμένων Α ἣν δ0ά. ΟοΒη τύχην Η2 2 αὐτῶ 
ΜΑ ἐκείνην Α ἅτε) ἅτε δὴ (αι, 8604 ὃ ἴῃ Γ88. ὃ οὕτως α: οὕτω σοίοτὶ 
4 αὐτὴν Α, αὐτοῦ εοηϊ. Νίδῃηφ. ἡ ὑπάρχη ἃ τὸ χράτιστον ΟΕ 8 γὰρ 
οἴ. ἃ 11 δ᾽ ΟΕ τῶν μὲν 80Γρ8ὶ: μὲν τῶν ΜΑΗΘΕ, τῶν Η3 12 οὐχ 
ἐφαπτόμενοι) σχεπτόμενοι ΟΕ σοφισμάτια ΑΕ 18 χἂν Μδηξ.: καὶ οοαά. 
18. 14 παλλαχὴ ΟΕ 14 δυνάμενοι ΜΝ τῶν οὐ. ΟΕ 15 ἰατροῖς ΜΗΟ : ἰατρι- 
χῇ ΛΕΝ 16 λογιατρεία ΑΕ: λογοϊατρεία ΜΑΗΝ 19 τὸν] τῶν α οὔτ᾽ ΕΝ 
20 οὔτ᾽ Εὶ 21 συλλαβομαχοῦντες ΟΝ: συμβαλομαχοῦντες ΜΑΗ͂, συμβολομαχοῦντες ΚΕ, 
συμμαχοῦντες Τυτη. 22 αἰΐογιπη χαὶ 8660] 8], τῇ Ἄοοηΐ. δηρ,. ἀπεράντων Α 
2), 28 περιεργεία ΑΗ 28 τοῦ 8. 5. Η2 ἀνθρώπου ΕἸΩΝ βίου Δἀά. Μαηζ. 
24 πηγήν) ψυχήν Ο3 ὑπερορίας ΕἸ,3 

15---2ὶ ὥσπερ γὰρ --- καταστήσασϑαι Ν᾽ [0]. 167τ-, 28 ϑίοῦ. Εεὶ. 1Π 38, 
107. οἱ δὲ κατὰ Ζήνωνα τὸν Στωιχὸν τροπιχῶς" ἦϑός ἐστι πηγὴ βίου... 
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αὐτοῦ, τὰς δὲ ἀρετὰς εἰσοιχίσαντα. (11.) παλλαχὰς μέντοι [ἢ] ὀόξας δ4 

χαὶ δόγματα προσίενται χαὶ οἱ φαῦλοι. φησὶ γοῦν ὅτι Θαμνά, ἢ παλ- 

λαχὴ ᾿Ελιφὰς τοῦ υἱοῦ ᾿Ησαῦ, ἔτεχε τῷ ᾿Ελιφὰς τὸν ᾿Αμαλήχ (6θη. 

ῶὃ0,12). ὦ τῆς τοῦ ἀπογόνου λαμπρᾶς δυσγενείας. ὄψει δὲ αὐτοῦ 
56 τὴν δυσγένειαν, ἐὰν ἀποστὰς τοῦ περὶ ἀνθρώπων ταῦτα εἰρῇσϑαι νομί- 

ζειν τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἐξ ἀνατομῆς ἐπισχέπτῃ. τὴν μὲν τοίνυν ἄλογον δὅ 

χαὶ ἄμετρον ὁρμὴν τοῦ πάϑους ᾿Αμαλὴχ προσαγορεύει." μεταληφϑεὶς γάρ 

ἔστι λαὸς ἐχλείχων. χαϑάπερ γὰρ ἣ τοῦ πυρὸς δύναμις τὴν παραβλη- 

ϑεῖσαν ὕλην ἀναλίσχει, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ πάϑος ἀναζέον τὰ ἐν 
10 ποσὶ πάντα ἐπιλιχμᾶται χαὶ διαφϑείρει. τούτου τοῦ πάθους πατὴρ δ 

᾿Ελιφὰς ἀναγράφεται δεόντως" ἑρμηνεύεται γάρ’ ϑεός με διέσπειρεν. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὅταν ἀνασχεδάσῃ ἣ διασπείρῃ χαὶ σχηραχίσῃ τὴν ψυχὴν ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ ὁ ϑεός, τὸ ἄλογον εὐθὺς γεννᾶται πάϑος: τὴν μὲν γὰρ δρατιχὴν 

αὐτοῦ φιλόϑεον ὄντως διάνοιαν, χληματίδα εὐγενῆ, χαταφυτεύει ῥίζας 

16 ἀποτείνων πρὸς ἀιδιότητα χαὶ εὐφορίαν χαρπῶν διδοὺς πρὸς χτῆσιν χαὶ 

ἀπόλαυσιν ἀρετῶν. διὸ καὶ Μωυσῆς εὔχεται φάσχων: ,εἰσαγαγὼν χατα- δ7 

φύτευσον αὐτούς“ (Εχοά. 15,11), ἵνα μὴ ἐφήμερα ἀλλ' ἀϑάνατα χαὶ 

μαχραίωνα γένηται τὰ ϑεῖα βλαστήματα. τὴν δὲ ἄδιχον χαὶ ἄϑεον ψυ- 

χὴν φυγαδεύων ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πορρωτάτω διέσπειρεν εἰς τὸν ἡδονῶν καὶ 

0 ἐπιϑυμιῶν χαὶ ἀδικημάτων χῶρον. ὁ δὲ χῶρος οὗτος προσφυέστατα 

ἀσεβῶν χαλεῖται, οὐχ ὃ μυϑευόμενος ἐν “Αἰδηυ" καὶ γὰρ ὁ πρὸς ἀλή- 

ϑειαν “Αἰδης ὁ τοῦ μοχϑηροῦ βίος ἐστίν, ὃ ἀλάστωρ χαὶ παλαμναῖος 
χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνοχος. (12.) ἔστι δὲ χαὶ ἑτέρωϑι τὸ Ἰράμμα τοῦτο δ8 

ἐστηλιτευμένον: οἡνίχα διεμέριζεν ὁ ὕψιστης ἔϑνη,. ὡς διέσπειρεν υἱοὺς 

45 ᾿Αδάμ“ (δουΐ. 32,8), τοὺς γηΐνους ἅπαντας τρόπους οὐράνιον οὐδὲν 

ἀγαθὸν ἐσπουδαχότας ἰδεῖν ἤλασεν, ἀοίχηυς χαὶ ἀπόλιδας καὶ σποράδας 

ὄντως ἐργασάμενος. οὐδενὶ γὰρ τῶν φαύλων οὐχ οἶχος, οὐ πόλις, οὐχ 

1 εἰσοιχήσαντα ΜΑ, εἰσοιχίσαντι Η ἢ 5606] 8), ἤτοι Η3 2 ρει χαὶ] ἢ ΟΕ 

προίενται ΟΕ χαὶ οι. ΟΕ Ροβί γοῦν δήα. Μωσῆς ΟΝ ὃ ἐλλειφὰς Η 

ἐλειφὰς Η 4 τοῦ οι. ( ὄψει] ϑεάση ΟΕ δ᾽ 6Κ ὃ ἀνθρώπου 

1ν 6. 7 ἄμετρον χαὶ ἄλογον 8 ἐχλείχων)] ἀναλίσχων ΟΕἸ,32 χαὶ 

δηΐο χαϑάπερ 80. ΟΕ γὰρ ο. α 9 ἀναζέσαν ΟΕ 10 ποσὶν α 

ἐπιλαχμᾶται 6, ἐπιλιαμᾶται Α φϑείρει ΑΕ, διασπείρει σοηϊ. Μίδηρ. 11 ὁ ϑεός 

σε με] μου α 12 σχορπίσῃ Ἤεοηϊ. δηρ. 18 ὁ νἱὰ, ἀδ]. 

γὰρ οὐ. ΟΕ 14 ροβϑέ αὐτοῦ δ(α. χαὶ ΗΣ χλήματι ΟΕῚ,3 εὐγενεῖ 

6}. 10 Μωσῆς ΟΕ 18 μαχραίωνα) πίονα ΟΕῚ,3 21 αἷΐ. ὁ οιὰβ. ΟΕ 

28 ἀρεταῖς ΑΕ γράμμα] δόγμα οοπὶ. Μδηρ., πρᾶγμα σοηΐοῖο 24 ὡς οῃ. 

σε 25 γηίους 26 εἰδέναι ΟΕ 
. ᾿ 03 
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ἄλλο τῶν εἰς χοινωνίαν οὐδὲν διασῴζεται, ἀλλ᾽ ἀνίδρυτος ὧν σπείρεται: 

πάντῃ φορούμενος καὶ μετανιστάμενος ἀεὶ χαὶ μηδαμόϑι στηριχϑῆναι. 

ὅ9 δυνάμενος. γίνεται οὖν τῷ φαύλῳ ἐξ ἀστῇς μὲν χαχία, τὸ δὲ πάϑος ἐκ. 

παλλαχῇῆς. λογισμοῦ γὰρ ἣ μὲν ὅλη ψυχὴ χαϑάπερ ἀστὴ σύμβιος  --- φυχὴ᾽ Ρ. 

δὲ ἐπίληπτος τίχτει χαχίας --- ἢ δὲ τοῦ σώματος φύσις παλλαχή, δι᾿ ὅ 

ἧς ἣ γένεσις τοῦ πάϑους ϑεωρεῖται: ἡδονῶν γὰρ χαὶ ἐπιθυμιῶν χώρα 

60 τὸ σῶμα. καλεῖται δὲ Θαμνά, ἧς μεταληφϑέν ἐστι τοὔνομα ἔχλειψις 

σαλευομένη" ἐχλείπει γὰρ χαὶ ἀδυνατεῖ ἢ ψυχὴ τῷ παϑει, σάλον χαὶ 

χλύδωνα πολὺν ἀπὸ σώματος ἐνδεξαμένη διὰ τὸν χαταρραγέντα βαρὺν 

0 απὸ χειμῶνα ἐξ ἀμετρίας δρμῆς. χεφαλὴ ὃὲ ὡς ζῴου πάντων τῶν λεχ- 10 

ϑέντων μερῶν ὃ γενάρχης ἐστὶν ᾿Ησαῦ, ὃς τοτὲ μὲν ποίημα, τοτὲ 

δὲ δρῦς ἑρμηνεύεται, δρῦς μέν, παρόσον ἀχαμπὴς χαὶ ἀνένδοτος 

ἀπειϑής τε χαὶ σχληραύχην φύσε';, συμβούλῳ χρώμενος ἀνοίᾳ, ὃδρύινος 

ὄντως, ποίημα δέ, παρόσον πλάσμα χαὶ μὖϑός ἐστιν ὁ μετὰ ἀφροσύνης 

βίος, τραγῳδίας καὶ χενοῦ χόμπου χαὶ πάλιν γέλωτος χαὶ χωμιχῇς χλεύης 15 

ἀνάπλεως, ὑγιὲς ἔχων οὐδέν, κατεψευσμένος, ἐχτετοξευχὼς ἀλήϑειαν, τὴν 

ἄποιον χαὶ ἀνείδεον χαὶ ἄπλαστον φύσιν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τιϑέμενος, ἧς 

ὃ ἀσχητὴς ἐρᾷ. μαρτυρεῖ δὲ Μωυσῇς φάσχων, ὅτι οἦν Ἰαχὼβ ἄπλα- 

στος, οἰχῶν οἰχίαν“ (ἄθη. 20,27), ὥστε ὁ ἐναντίος τούτῳ ἄοιχος ἄν 

εἴη, πλάσματος χαὶ ποιήματος χαὶ μυϑιχῶν λήρων ἑταῖρος, μᾶλλον δὲ Ὁ 

κὸ 

σχηνὴ χαὶ αὖϑος αὐτός. 

68 (18.) Ἢ μὲν δὴ λογισμοῦ φιλοϑεάμονος πρὸς ἀστὰς χαὶ παλλαχί- 

δας δυνάμεις σύνοδος, ὡς οἷόν τε ἦν, εἴρηται" τὸν δ᾽ εἱρμὸν τοῦ λόγου 

συνυφαντέον τἀχόλουθϑα διερευνῶντας. οὑπήχουσες φησίν ᾿Αβραὰμ τῆς 

φωνῆς Σάρρας“ (θη. 10,2)" ἀναγχαῖον γὰρ τοῖς παραγγέλμασιν ἀρετῆς 26 

1 ἀλλὰ 6 ἀΐδρυτος ΟΣ διασπείρεται σοηΐϊ. Μδηρ. 9 φερόμενος ὙΕἸ,3 

μηδαμοῦ Η ὃ γοῦν ΟΕ ἀστὴ ἃ ἡ χαχία ΟΕἸ,3 ὅ δ᾽ ἐπιλήπτω 
σὲ 6 γέννησις χῶρος ν 10 ἀμέτρου Η3 τῶν οὐ. ΟΕ 
10. 11 δεχϑέντων (ΟΕ 11 γεννάρχης Η Ργὰ8 ποτὲ (ὦ 12 δὲ οὐ. Εὶ μέν 
αἐ: μὲν γάρ ΜΑΗ 12. 18 καὶ --- ἀπειϑής οπι. (ἃ 12 ἀνένδοτος ΜΑῊ],!: ἀμείλιχτος 
ΕἸ,2 18 ἀπειϑής)] ἀχαμπής Εὶ ἀγνοία (ΚΕ 14 μετ᾽ Ε, μάταιος α 18 χενοῦ 
οἴ. ἰῃ ἰδοπηᾶ Α, χαινοῦ Εὶ παλιγγέλωτος Η 10 χαταψευσάμενος Εὶ 

18 Μωσῆς ΟΕ 19 ὦσϑ᾽ ΟΕ ρΡοϑί τούτῳ δάά. ὁ ΟΕ, ὁ ζΗσαῦ) Ἄοοηΐςεΐο 
ἄνοιχος Εὶ 28 δυνάμει ΟΕ ἦν οὐ. Η 24 τὰ ἀκόλουθα ΟΕ 
ἐπήχουε Α 24. 25 Σάρρας τῆς φωνῆς Η, 80ιὶ) 5. 8. β΄, α΄ 

----«-ϑὄ-«---.-.... 

20--ϑό,16 Ν [ο]. 167τ: ἀναγκαῖον γὰρ --- κατεσβέσϑη. 
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τὸν μανθάνοντα πειθαρχεῖν. οὐ πάντες δὲ πειθαρχοῦσιν, ἀλλ᾽ ὅσοις θ4 

σφοδρὸς ἔρως ἐντέτηχεν ἐπιστήμης" ἐπεὶ χαϑ᾽ ἑχάστην σχεδὸν ἡμέραν 

τά τε ἀχροατήρια καὶ τὰ ϑέατρα πληροῦται, διεξέρχονται δὲ ἀπνευστὶ 

συνείροντες τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους οἵ φιλοσοφοῦντες. ἀλλὰ τί τῶν λε- δ 

δ γομένων ὄφελος; ἀντὶ γὰρ τοῦ προσέχειν ἑτέρωσε τὸν νοῦν ἀποστείλαν- 

τες οἱ μὲν πλοῦ χαὶ ἐμπορίας, οἱ δὲ προσόδων χαὶ γεωργίας, οἵ δὲ τι- 

μῶν καὶ πολιτείας, οἱ δὲ τῶν ἀφ᾽ ἐχάστης τέχνης χαὶ ἐπιτηδεύσεως 

χερδῶν, ἄλλοι δὲ τιμωρίας ἐχῦρῶν, οἱ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἐρωτιχαῖς ἐπι- 

ϑυμίαις ἀπολαύσεων χαὶ συνόλως ἑτέρων ἕτεροι διαμέμνηνται, ὡς ἕνεχα 

10 τῶν ἐπιδειχνυμένων χεχωφῆσϑαι, τοῖς μὲν σώμασι παρεῖναι μόνον, ταῖς 

δὲ διανοίαις ἀπηλλάχϑαι, εἰδώλων χαὶ ἀνδριάντων διαφέρειν μηδέν. 

εἰ δέ τινες χαὶ προσέχουσι, τοσοῦτον χρόνον χαϑέζονται μόνον ἀχούοντες, 66 

ἀπαλλαγέντες δ᾽ οὐδενὸς τῶν εἰρημένων διαμέμνηνται, χαὶ ἧχον τερφ- 

ϑῆναι δι᾽ ἀχοὴς μᾶλλον ἣ ὠφεληϑῆναι’ ὥστε οὐδὲν αὐτῶν ἴσχυσεν ἣ 

15 Ψυχὴ συλλαβεῖν χαὶ χυοφορῇσαι, ἀλλ᾽ ἅμα τὸ χινοῦν τὴν ἡδονὴν αἴτιον 

)9 Μ. [ ἡσύχασε χαὶ ἢ προσοχὴ χατεσβέσϑη. τρίτοι δέ εἰσιν οἷς ἔναυλα μὲν τὰ 67 
λεχϑέντα ὑπηχεῖ, σοφισταὶ δὲ ἀντὲ φιλοσόφων ἀνευρίσχονται. τούτων ὃ 

μὲν λόγος ἐπαινετός, ὁ δὲ βίος ψεχτός ἐστι’ δυνατοὶ μὲν γὰρ εἰπεῖν, 

ἀδύνατοι δέ εἰσι πράττειν τὰ βέλτιστα. μόλις οὖν ἔστιν εὑρεῖν προσε- 68 

90 χτιχὸν χαὶ μνημονιχόν, τὸ πράττειν τοῦ λέγειν προτιμῶντα, ἃ δὴ μαρτυ- 

ρεῖται τῷ φιλομαϑεῖ διὰ τοῦ οὑπήχουσε τῆς φωνῇς Σαρρας.“ οὐ γὰρ 

ἀχούων ἀλλ᾽ ὑπαχούων εἰσάγεται. τὸ δέ ἐστι τοῦ συναινεῖν χαὶ πειϑαρ- 

χεῖν εὐθυβολώτατον ὄνομα. οὐχ ἀπὸ σχοποῦ δὲ πρόσχειται τὸ ,τῆς 09 
φωνῆς“, ἀλλὰ μὴ τῆς φωνούσης Σάρρας ὑπαχοῦσαι. ἴδιον γὰρ τοῦ 

385 μανθάνοντος φωνῆς χαὶ λόγων ἀχροᾶσϑαι, διδάσχεται γὰρ τούτοις μό- 

νοις’ ὃ δὲ ἀσχήσει τὸ χαλὸν ἀλλὰ μὴ διδασχαλίᾳ χτώμενος οὐ τοῖς 

1 δὲ οὐ. Ν 2 ἐπιστήμης ἐντέτηχεν ἰγδῆϑ8ρο8. ΟΕΝ 9 χαὶ τὰ ΟΕ Ν:;: τά 

κε ΔΗ πληροῦνται ΑΞΕΝ δὲ οἵη. ΠΕΝ ὅ δηῃῖθ ὄφελος 844. ἐστὶν (ΚἹ 

ἑτέρωϑι ΟΕΝ 6 πλοίων ΕΝ εὐπορίας Ν 0. 1 τιμῆς Ν 1 τῶν] ὧν 
(Δ, τοὺς Εὶ 10 χεχωφῶσϑαι εοπὶ. ἴδηρ. χαὶ δια τοῖς Δαα. Τυτῃ. 

11 ἀδριάντων διαφέροντας Τ ΓΗ. 12 εἰ --- προσέχουσι οι. Ν 18 χαὶ] 
ἐπεὶ σοηΐ. Μδῃηΐ. ἤχων Α 16 τρίτον α δ᾽ εἰσὶν ΟΕ 11 ὑπηχεῖ 
Η: ὑφηχεῖ ΜΑᾺ, ἠχεὶ Εὶ σοφεῖς δ᾽ (, σοφοὶ δ᾽ Εὶ ἂν εὑρίσχωνται 
20 χαὶ οι. Η(Ε μνημονευτιχὸν Α τοῦ] τοῦτο ΟΝ 22) ἀχούων, ἀλλ᾽ 
ὑπαχούων ΠΕ: ὑπαχούων, ἀλλ᾽ (ἀλλὰ Α) εἰσαχούων ΜΛΗ, εἰσαχούων, ἀλλ᾽ ὑπαχούων 

οοηΐ. Μδηρ. δ᾽ ἐστὶ ΟΝ Ὁ πρόκειται ΟΕ τὸ] τῶ α 
φ4 μὴ] μὴ τῶ α φωνούσης] φωνῆς α 25. 26 μόνοις τούτοις ΟΕ 

26 δὲ οχῃ. ΟΕ ἀσχητὴς α ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἃ χρώμενος ΟΕ 
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λεγομένοις ἀλλὰ τοῖς λέγουσι προσέχει, μιμούμενος τὸν ἐχείνων βίον ἐν 

10 ταῖς χατὰ μέρος ἀνεπιλήπτοις πράξεσι. λέγεται γὰρ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιαχώβ, 

ἡνίχα εἰς τὸν συγγενικὸν γάμον πέμπεται’ ,εἰσήχουσεν ᾿Ιαχὼβ τοῦ πα- 

τρὸς χαὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν “ 

(θη. 28,1), οὐ τῆς φωνῇς οὐδὲ τῶν λόγων --- τοῦ γὰρ βίου μιμητὴν ὅ 

ἔδει τὸν ἀσχητήν, οὐχ ἀχροατὴν λόγων εἶναι" τοῦτο μὲν γὰρ ἴδιον τοῦ 

διδασχημένου, ἐχεῖνο δὲ τοῦ διαϑλοῦντος ---, ἵνα χανταῦϑα διαφορὰν 

ἀσχητοῦ χαὶ μανθάνοντος χαταλάβωμεν, τοῦ μὲν χοσμουμένου χατὰ τὸν 

λέγοντα, τοῦ δὲ χατὰ τὸν ἐχείνου λόγον. 

η (14.) ,Λαβοῦσα“ οὖν φησι, Σάρρα ἢ γυνὴ ᾿Αβραὰμ "Ἄγαρ τὴν 10 

᾿Αἰγυπτίαν, τὴν ἑαυτῆς παιδίσχην, μετὰ δέχα ἔτη τοῦ οἰχῆσαι ᾿Αβραὰμ 

ἐν γῇ Χαναάν, ἔδωχε τῷ ᾿Αβραὰμ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖχα“ 
(ὕοη. 16,3). βάσχανον μὲν χαὶ πιχρὸν χαὶ χαχόηϑες φύσει χαχίας 

ἥμερον δὲ χαὶ χοινωνιχὸν χαὶ εὐμενὲς ἀρετή, πᾶντα τρόπον τοὺς εὐφυῶς 

᾿ 78 ἔχοντας ὠφελεῖν ἢ δι᾿ αὐτῆς ἢ δι᾿ ἑτέρων ἐθέλουσα. νυνὶ γοῦν μήπω 15 

δυναμένοις ἡμῖν ἐχ φρονήσεως παιδοποιεῖσθαι τὴν ἑαυτῆς ἐγγυᾷ ϑερα- 

παινίδα, τὴν ἐγχύχλιον, ὡς ἔφην, παιδείαν, καὶ μονονοὺ προξενεῖν χαὲὶ 

νυμφοστολεῖν ὑπομένει’ αὐτὴ γὰρ λέγεται λαβοῦσα διδόναι τῷ ἀνδρὶ 

78 αὐτῆς γυναῖχα ταύτην. ἄξιον δὲ διαπορῇσαι, διὰ τί νυνὶ πάλιν γυναῖχα 

τοῦ ᾿Αβραὰμ εἶπε τὴν Σάρραν, πολλάχις ἤδη πρότερον μεμηνυχώς" οὐ 30 

Ἱὰρ μαχρολογίας τὸ φαυλότατυν εἶδος, ταυτολογίαν, ἐπιτετήδευχα. τί οὖν 

λεχτέον; ἐπειδὴ μέλλει τὴν ϑεραπαινίδα φρονήσεως, τὴν ἐγχύχλιον παι- 

δείαν, ἐγγυᾶσϑαι, φησὶν ὅτι οὐχ ἐξελάθϑετο τῶν πρὸς τὴν δέσποιναν 

αὐτῆς ὁμολογιῶν, ἀλλ᾽ οἶδε μὲν ἐχείνην ἑαυτοῦ νόμῳ χαὶ γνώμῃ γυναῖχα, 

14 ταύτην δὲ ἀνάγχῃ χαὶ βία καιροῦ. τοῦτο δὲ παντὶ συμβαίνει φιλομαϑεῖ’ 535 

μάρτυς δ᾽ ὃ πεπονθὼς γένοιτ᾽ ἄν ἀψευδέστατος. [ ἐγὼ γοῦν ἡνίκα πρῶ- ρΡ. 580 Ν 

τὸν χέντροις φιλοσοφίας πρὸς τὸν πόϑον αὐτῆς ἀνηρεϑίσϑην, ὡμίλησα 

χομιδῇ νέος ὧν μιᾷ τῶν ϑεραπαινίδων αὐτῆς, γραμματιχῇν, χαὶ ὅσα 

ἐγέννησα ἐχ ταύτης, τὸ γράφειν, τὸ ἀναγινώσχειν, τὴν ἱστορίαν τῶν 

1 προσέχειν Α 2 λέγει Εὶ ὃ εἰς] ἐπὶ (ΟΕ εἰσήχουσεν] ὑπήχουσεν 
σὲ 5. 4 τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς ΚΜ: τῆς μητρὸς χαὶ τοῦ πατρὸς οοἰετὶ 
1 ἵνα οπι. 111,:} 10 φησὶν οὖν ΟΕ 1τΝ 12 ἔδωχεν Δβραὰμ ΟΕ. 
ἀνδρὶ αὐτῆς ΟΕ: αὐτῆς ἀνδρί ΜΑῊ αὐτῷ] αὐτὴν Ε ᾿  ἘΣᾷΣεἰς δηίο γυναῖχα 84. 
ΜΑῊΗ 18 χαχία φύσει ( 15 ὠφελεῖσϑαι Εὶ ΡΓὰ5 ἣ οιη. ΠΟΙ͂ 
αὑτῆς (1 νῦν ΟΕ 18 ὑπομένειν 18. 19 γυναῖχα δηῖθ τῷ 
ἰγάπϑροβ. ΟΕ 19 νῦν ΟΕ 20 παλλαχὶς ἃ 21 ταὐτὸ λόγίον Α 

2 παρεγγυᾶσϑαι κὶ 25 φιλομαρτυρεῖ ΕἹ 20. 21 ἡνίχα πρῶτον ροβί αὐτῆς 
(γ8η8ρ08. ΟΚ 21 ἀνηρεϑισϑῆναι 28 τῶν] τὴν ΗΣ 
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παρὰ ποιηταῖς, ἀνέθηχα τῇ δεσποίνῃ. χαὶ πάλιν ἑτέρᾳ συνελϑών, γεω- 70 

μετρίᾳ, χαὶ τοῦ χάλλους ἀγάμενος --- εἶχε γὰρ συμμετρίαν χαὶ ἀναλο- 

τίαν ἐν τοῖς μέρεσι πᾶσι --- τῶν ἐγγόνων οὐδὲν ἐνοσφισάμην, ἀλλὰ τῇ 

ἀστῇ φέρων ἐδωρησάμην. ἐσπούδασα χαὶ τρίτῃ συνελϑεῖν --- ἦν δὲ 76 

6 εὔρυϑμος, εὐάρμοστος, ἐμμελής, μουσιχὴ δὲ ἐχαλεῖτο ---- καὶ ἐγέννησα 

ἐξ αὐτῆς διατονιχὰ χρώματα χαὶ ἐναρμόνια, συνημμένα, διεζευγμένα 

μέλη, τῆς διὰ τεττάρων, τῆς διὰ πέντε, τῆς διὰ πασῶν συμφωνίας ἐχό- 

μενα, χαὶ πάλιν οὐδὲν αὐτῶν ἀπεχρυψάμην, ἵνα πλουσία μοι γένηται 

ἢ ἀστὴ γυνή, μυρίων οἰχετῶν ὑπηρετουμένη πλήϑει. τινὲς γὰρ τοῖς 77 

10 φίλτροις τῶν ϑεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης, φι- 

λοσηφίας, χαὶ χατεγήρασαν οἱ μὲν ἐν ποιήμασιν, οἱ δὲ ἐν γραμμαῖς, οἱ 

δὲ ἐν χρωμάτων χράσεσιν, οἱ δὲ ἐν ἄλλοις μυρίοις, οὐ δυνηϑέντες ἐπὶ 

τὴν ἀστὴν ἀναδραμεῖν. ἔχει γὰρ ἐχάστη τέχνη γλαφυρότητας, ὀλχούς 78 

τινας δυνάμεις, ὑφ᾽ ὦν ἔνιοι Ψυχαγωγούμενοι χαταμένουσιν, ἐχλελησμέ- 

16 νοῖ τῶν πρὸς φιλοσοφίαν ὁμολογιῶν. ὃ δὲ ἐμμένων ταῖς συνθήχαις 

πορίζει πάντα πανταχόϑεν πρὸς τὴν ἀρέσχειαν αὐτῆς. εἰχότως οὖν τῆς 

πίστεως αὐτὸν ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λόγος φησίν, ὅτι χαὶ νῦν ἦν αὐτῷ 

γυνὴ Σάρρα, ὅτε τὴν ϑεραπαινίδα πρὸς τὴν ἐχείνης ἀρέσχειαν ἠγάγετο. 

χαὶ μὴν ὥσπερ τὰ ἐγχύχλια συμβαάλλεται πρὸς φιλοσοφίας ἀνάληψιν, 79 

2 εἶχε ΜΑΗ͂: εἶναι ΟΕ 8 οὐδὲν Μ: οὐδενὸς εοἰθτὶ ἐφεισάμην ΟΥ̓ τῇ] 
τῷ Αα' 4 αὐτῇ Εὶ τρίτην Α ὅ ροβί εὔρυϑμος δά. χαὶ Εὶ 6 γχρω- 
ματιχὰ ἐναρμόνια αὶ 6. 7 χρώματα --- τεττάρων, τῆς διὰ οιῃ. αὶ 9 αὐτὴ 

ὑπηρετουμένων (αὐ 11 γραμμαῖς οοἀά.: γραμματικῇ ὁχ (Ἰειη. Μδῃ. 12 χρά- 
τ 

σεσι ἢ 18 Ἰλαφυρό Η, ας δα. Η3, γλαφυροτάτας Τυγη., γλαφυρότητι σΟηΐΟἿ0 
12. 14 ὁλχούς τινας ΜΑΠῚΠ,;: ἀχουστιχὰς ΟΕ], 14 χαταμελοῦσι ΟΕ 14. 15 ἐχ- 
λελησμένοι οπ. (ΣΕ 15 πρὸς] κατὰ ΟΕ ὁμιλιῶν αὶ δ᾽ (ΟΝ 

16 πάντα οῃ. ἃ 10. 17 τῆς πίστεως αὐτὸν ΜΑ: τῆς πίστεως αὐτῶν ΑΕ, τῆς περὶ 
(αὑτὴν δἀά. Η53) πίστεως 1 11 ἣν οα!. (ἥΚ 18 ὅτι ἢ ἤγετο (ἐΕ 

19. μὴν] ἡ μὲν α 

9---Ἰὃ ϑιοῦ. ΕἾον. εἀ. ἤεηδε 1] ». 940,1. ΟἸονα. Αἰοα. ϑίγοηι. 1 ὃ 99 ρ..09.322}.. ἤδη γάρ τινες 
τοῖς φίλτροις τῶν ϑεραπαινίδων δελεασϑέντες ὠλιγώρησαν τῆς δεσποίνης φιλοσοφίας καὶ χατεγή- 
βασαν οἱ μὲν αὐτῶν ἐν μουσιχῇ, οἱ δὲ ἐν γεωμετρίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν γραμματιχῇ, οἱ πλεῖστοι δὲ 

ἐν ῥητορικῇ. 19---88,1 ἰδϊά. ἃὶ 20: ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἐγχύχλια μαϑήματα συμβάλλεται πρὸς 
φιλοσοφίαν τὴν δέσποιναν αὐτῶν, οὕτω χαὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς σοφίας χτῆσιν συνεργεῖ. ἔστι 
γὰρ ἢ μὲν φιλοσοφία ἐπιτήδευσις (4 ἀ. σοφίας), ἡ σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων χαὶ ἀνϑρωπίνων 
χαὶ τῶν τούτων αἰτίων. χυρία τοίνυν ἡ σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς ἐχείνη τῆς προπαιδείας. εἰ 

ἢ τρ ἐγχράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης τε καὶ γαστρὸς καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα καὶ ἔστιν 
' αὅτὴν αἱρετή, σεμνοτέρα φανεῖται καὶ χυριωτέρα, εἰ ϑεοῦ τιμῆς τε καὶ γνώσεως ἕνεχα ἐπιτη- 

θετο. οἵ, Οτίψοηϊς ερὶϑί. αὦὐ Οτεφοτίμπι Ρ». ὅ0 (Ξ Ῥλϊοοαϊϊα σαρ. 19,1 ρ. 64 Κοὐϊηπδοη). 
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οὕτω χαὶ φιλοσοφία πρὸς σοφίας χτῇσιν. ἔστι γὰρ φιλοσοφία ἐπιτήδευ- 

σις σοφίας, σοφία δὲ ἐπιστήμη ϑείων χαὶ ἀνθρωπίνων χαὶ τῶν τούτων 

αἰτίων. γένοιτ᾽ ἄν οὖν ὥσπερ ἢ ἐγχύχλιος μουσιχὴ φιλοσοφίας, οὕτω 

80 χαὶ φιλοσοφία δούλη σοφίας. φιλοσοφία δὲ ἐγχράτειαν μὲν γαστρός, 

ἐγχράτειαν δὲ τῶν μετὰ γαστέρα, ἐγχράτειαν δὲ χαὶ γλώττης ἀναδιδάσχει. ὅ 

ταῦτα λέγεται μὲν εἶναι δι’ αὑτὰ αἵρετά, σεμνότερα δὲ φαίνοιτ᾽ (ἄν), 

εἰ ϑεοῦ τιμῆς χαὶ ἀρεσχείας ἕνεχα ἐπιτηδεύοιτο. μεμνῆσϑαι οὖν δεῖ τῇς 

χυρίας, ὁπότε μέλλοιμεν αὐτῆς (τὰς) ϑεραπαινίδας μνᾶσϑαι’" χαὶ λεγώ- 

μεϑα μὲν ἄνδρες εἶναι τούτων, ὑπαρχέτω δ᾽ ἡμῖν ἐχείνη πρὸς ἀλήϑειαν 

γυνή, μὴ λεγέσϑω. 10 

81 (48.) { Δίδωσι δ᾽ οὐχ εὐϑὺς εἰς τὴν Χαναναίων γῆν ἀφιχομένῳ,, ρ. 581} 

ἀλλὰ μετὰ δεχαετίαν τῆς ἐχεῖ διατριβῆς. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐχ ἀμε- 

λῶς ἐπισχεπτέον. ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς Ἱενέσεως ἡμῶν ἢ ψυχὴ συντρόφοις 

τοῖς πάϑεσι μόνοις χρῆται, λύπαις, ἀλγηδόσι, πτόαις, ἐπιϑυμίαις, ἥδο- 

ναῖς, ἃ διὰ τῶν αἰσϑήσεων ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται, μήπω τοῦ λογισμοῦ 15 

βλέπειν δυναμένου τά τε ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ καὶ ἡ διαφέρει ταῦτα ἀλλή- 

λων ἀχριβοῦν, ἀλλ᾽ ἔτι νυστάζοντος χαὶ ὡς ἐν ὕπνῳ βαϑεῖ χαταμεμυ- 

82 χότος. χρόνου δὲ προϊόντος ὅταν ἐχβαίνοντες τῆς παιδιχῆς ἡλιχίας μει- 

ραχιοῦσϑαι μέλλωμεν, τὸ δίδυμον στέλεχος εὐθὺς ἐχ μιᾶς, ἀρετὴ καὶ 

χαχία, φύεται ῥίζης" χαὶ ποιούμεθα μὲν τὴν χατάληψιν ἀμφοῖν, αἱρού- 20 

μεῦα δὲ πάντως τὴν ἑτέραν, οἱ μὲν εὐφυεῖς ἀρετήν, χαχίαν δ᾽ οἵ 

88 ἐναντίοι. τούτων προὐποτυπωϑθέντων εἰδέναι χρή, ὅτι παϑῶν μὲν 

Αἴγυπτος σύμβολόν ἐστι, χαχιῶν δὲ ἢ Χαναναίων γῆ" ὥστ᾽ εἰχότως 

1 γὰρ] δὲ ΑΕἕ 2 τῶν ομῃ. (ΚΕ ὃ αἰτιῶν ν φιλοσοφία ΜΑ 4 ἐγχρά- 
τε ὃ Ρῥγΐυ8 ἐγχράτεια ΑΚ ροϑί ρῥτὶιι8 δὲ 84ἃ. χαὶ ΟΕ γλώσσης ΟΕ 
6 δι᾽ αὑτὰ (αὐτὰ Α) ΜΔΗ: τὰ αὐτὰ ΟΕ φαίνοιτ᾽ (ἄν) βεγἰρϑὶ: φαίνοιτο ςοἀα. 
(φανεῖται ΟἸΘι..) Ἵ ἕνεχα χαὶ ἀρεσχείας ἰγδηδρ. (ΣΕ μεμνήμεϑα ΟΕῚ,2 
οὖν] μὲν οὖν 1,3 δεῖ οῃ. ΟΕ 8 μέλοιμεν ἃ τὰς δΔααίαὶ 8. 9 λεγό- 

μεϑα ΟΕ 9 δὲ (Ε 11 δίδωσιν εὐθὺς ΟΕ 14 πτόαις ΜΕΤ ΕΝ; πτοίαις ΠΟΞΕΣ, 

οω. α 15 ροβί αἰσϑήσεων δα. ἡμῶν Α μήπου ἃ Ι6 τε οὐ. ἃ 

ἢ ΜΑ: ἣ Α, εἰ ΟΕΝ 11 ἀχριβοῦντος ΑΕΝ, ἀχριβοῦντες 1,3 ὥσπερ ἃ 
18 παιδίσχης α 19 στέλεχον Μ ἀρετὴ Μ, ἀρετῆς (ὦ 40 χαχίας αὶ 

ἀμφοῖν οχ αὐτοῖν οοττ. 1, 21 δὲ ΑΕΝ 2 σύμβολον Αἴγυπτός ἰγΔη8ρο8. 
6}. ὥστ᾽] ὥσπερ (Ἐ 

1--ὃ οἵ. Ὠοχορτγδρηΐ ρ. 218,12, Οἷς. )ὸ ἥη. 1Π 81 Τυβο. ΙΚ 57 Ν 1. 

18. 14. 89,23, 8 εἴ, Ερίσαγοδ ἔγταριῃ. 98 ρ. 214 (ῬΠΠΠΟπ18 Ορογὰ 1 ρ. 56,7 544.). 

18---22 Ν (ο]. 1075: ἐν ἀρχῇ --- ἐναντίοι. 22), 20 Οἴει. Αἰοχ. δίτοηι. 1] ὃ 47 
». 468 Ρ.: παϑῶν χαὶ χαχιῶν σύμβολον Αἴγυπτος χαὶ ἡ Χανανῖτις γῆ. 
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ἀναστήσας ἀπ᾿ Αἰγύπτου τὸν λεὼν εἰς τὴν Χαναναίων εἰσάγει χώραν. 

ἄνϑρωπος γάρ, ὡς ἔφην, ἅμα μὲν τῇ γενέσει τὸ Αἰγύπτιον παάϑος 84 

ἔλαχεν οἰχεῖν ἡδοναῖς καὶ ἀλγηδόσι προσερριζωμένος, αὖϑις δ᾽ ἀποιχίαν 

στέλλεται τὴν πρὸς χαχίαν, ἤδη τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ ὀξυωπέστερον 

5 ἐπιδεδωχότος χαὶ χαταλαμβάνοντος μὲν ἀμφότερα, ἀγαϑόν τε αὖ χαὶ 

χαχόν, τὸ δὲ χεῖρον αἱρουμένου διὰ τὸ πολὺ μετέχειν τοῦ ϑνητοῦ, ᾧ 

τὸ χαχὸν οἰχεῖον, ἐπεὶ χαὶ τοὐναντίον τῷ ϑείῳ, τὸ ἀγαϑόν. (16.) ἀλλ᾽ 86 

αἱ μὲν φύσει πατρίδες αὗται, παιδιχῆῇς μὲν ἡλιχίας τὸ πάθος, Αἴγυπτος, 

ἡβώσης δὲ χαχία, ἢ Χανανῖτις. ὁ δὲ ἱερὸς λόγος, χαίτοι σαφῶς ἐπιστά- 

10 μενος τὰς τοῦ ϑνητοῦ γένους πατρίδας ἡμῶν, ὑποτίϑεται τὰ πραχτέα 

καὶ συνοίσοντα παραγγέλλων μισεῖν τὰ ἔθη χαὶ τὰ νόμιμα χαὶ τὰ ἐπιτη- 

ὀεύματα αὐτῶν ἐν οἷς φησι’ οχαὶ εἶπε χύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων" 86 

λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς 

ὑμῶν" χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Αἰγύπτου, ἐν ἥ κχατοιχήσατε ἐπ᾽ 

16 αὐτῆς, οὐ ποιήσετε χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναάν, εἰς ἣν 

ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐχεῖ, οὐ ποιήσετε" χαὶ τοῖς νομίμοις αὐτῶν οὐ πορεύ- 

σεσϑε’ τὰ χρίματαά μου ποιήσετε, χαὶ τὰ προστάγματα μου φυλάξεσϑε, 

πορεύεσϑε ἐν αὐτοῖς: ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν. χαὶ φυλάξεσϑε πάντα 

τὰ προστάγματά μου χαὶ τὰ χρίματά μου, χαὶ ποιήσετε αὐτά. ὁ ποιή- 

20 σὰς αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ χύριος ὁ ὑεὸς ὑμῶν“ (μον. 18, 1---8). 

οὐχοῦν ἣ πρὸς ἀλήθειαν ζωὴ περιπατοῦντός ἐστιν ἐν ταῖς τοῦ ϑεοῦ 87 

1 λαὸν ἄγει ν 2 τὴν Αἴγυπτον Μδηξ. ὃ ἄλγεσι ΑΚ δὲ (ΤΕ 
6 τοῦ ϑνητοῦ 6ΕΠ,2: τούτου ΜΑΗ͂Ι, 1 τὸ ϑεῖον ( 8 φύσεως Η παιδίσχης 
(«τ 9 χαχία Ε' (Ὁ) Η31,}: χαχίας ΜΑΠΘΗ11,3 γανανίτης ΕἸ] δ᾽ (ὅΕ 

σάφος Ε 10 ἡμῖν Η 11 ἔϑη ΜΑ: ἔϑνη ΟΕῊ 13 Μωυσῆν Α: Μωσῆν εεἴοτὶ 

λέγων ΜΑΗ, τῷ λέγειν ΟΥ̓ 18 ἐρεῖ ΟΕ 14 ἡμῶν ἃ γῆς ΟΧΠΧΧ οἱ ΟἸθπι. 

βογ ρ81: τῆς ΜΑΤΙ, αὐτῆς 1,, οῃ. ΟΕ χατοιχήσατε ΜΑ(],3: ἐχατοιχήσατε ΗΪ,;, κατοι- 

χήσετε Εἰ, χατῳχήσατε Υ (ΟἸ 61.) 14. 1ὅ ἐπ᾿ αὐτῆς ΜΑΗ: ἐν αὐτῇ ΟἿ᾽ (ΟΙθμ,.) 

15. 16 χαὶ χατὰ τὰ --- ποιήσετε οῃ. Η, ἴη τηρ. 8αα. ἱ,, ᾿ἴη. 17 ροϑί ποιήσετε ἴα]50 ἴη- 

δοῦν 15 γῆς ΗΕ: τῆς ΛΑ 10. 117 χαὶ τοῖς νομίμοις --- μου ποιήσετε ΟΠ]. 
ΘΕ 11. 18 φυλάξασϑε χαὶ πορεύεσϑαι (ἱ 18 ἐγώ] ὅτι ἐγὼ (ΟΝ ὁ οὔ. Εὶ 

18 --- Ὡ0 χαὶ φυλάξεσθϑε --- ὑμῶν οπι. Εὶ 18 φυλάξεσ)ε Μ: φυλάξασϑε ΑΗ (ὦ 

19 καὶ τὰ χρίματά μου οπι. (Ἰειη. αὐτά οπ. Α 20 μοϑῖ αὐτὰ ὁχ ΟΧΧ εἰ 
ΟἸοια. νἱά. δα. ἄνϑρωπος Ροβϑί ὑμῶν 44. χαὶ φυλάξασθε πάντα τὰ προστάγματά 

μο.) χαὶ τὰ χρίματά μου (1Η 21 περιπατοῦντός ΞοΥΙρ5ὶ: περὶ παντός ἐο(ἀ., περί- 

πατος Μαδικ δά ἐστι χαὶ ἐν (ἱ τοῦ οιη. ἢ 

.-...-.-  ...-.--...-.---.-.,-᾿-.--.ΚἜ-Ἕ. .. ----. 

12---20 Ιοουπὶ ὈΪΌ]Π 1 πὶ ὁχ ΡΏΠΠΟηΘ ϑυιρδὶϊ (ἴεηι. Αἰθ. ἰὐϊά, ὃ 40, αὶ ρτδοίον αΪ8- 

Ἑγορδηϊϊαβ δυργα δαποίδίϑϑ ουτ Ὠοβίγο ἰοχία σΟηΒΘηΐζ, 
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χρίσεσι χαὶ προστάξεσιν, [ὥστε ϑάνατος ἄν εἴη τὰ τῶν ἀϑέων ἐπιτη- Ρ. 533} 

δεύματα. τινὰ δὲ ἀϑεώρητα πάθους χαὶ χαχιῶν ἐστιν, ἐξ ὧν τὰ ἀσε- 

88 βῶν χαὶ ἀνοσιουργῶν πλήϑη φύεται. μετὰ δεχαετίαν οὖν τῆς πρὸς 

Χαναναίους μετοιχίας ἀξόμεϑα τὴν ΓΑγαρ, ἐπειδήπερ εὐθὺς μὲν γενόμε- 

νοι λογιχοὶ τῆς φύσει βλαβερᾶς ἀμαϑίας χαὶ ἀπαιδευσίας μεταποιούμεθϑα, ὁ 

χρόνῳ δ᾽ ὕστερον χαὶ ἐν ἀριϑμῷ τελείῳ, δεχάδι, νομίμου παιδείας τῆς 

ὠφελεῖν δυναμένης εἰς ἐπιϑυμίαν ἐρχόμεϑα. 

89 (11.) Τὸν δὲ περὶ δεχάδος λόγον ἐπιμελῶς μὲν ἠχρίβωσαν μουσι- 

χῶν παῖδες, ὕμνησε ὁὲ οὐ μετρίως ὁ ἱερώτατος Μωυσῆς, ἀναθεὶς αὐτῇ 

τὰ χάλλιστα, τὰς ἀρχάς, τὰς ἀπαρχάς, τὰ τῶν ἱερέων ἐνδελεχῆ, ὀῶρα, 10 

τὴν τοῦ [Πάσχα διατήρησιν, τὸν ἱλασμόν, τὴν διὰ πεντηχονταετίας ἄφεσίν 

τε χαὶ εἰς τὰς ἀρχαίας λήξεις ἐπάνοδον, τὴν χατασχευὴν τῆς ἀδιαλύτου 

90 σχηνῆς, ἄλλα μυρία, ὧν μαχρὸν ἄν εἴη μεμνῆσθαι. τὰ δὲ χαίρια οὐ 

παρετέον. αὐτίχα τὸν Νῶε ἡμῖν --- πρῶτος δ᾽ οὗτος δίχαιος ἐν ταῖς 

ἱεραῖς ἀνερρήϑη γραφαῖς --- ἀπὸ τοῦ διαπλασϑέντος ἐχ γῆς εἰσάγει 16 

δέχατον, οὐχ ἐνιαυτῶν πλῆϑος παραστῆσαι βουλόμενος, ἀλλὰ διδάξαι 

σαφῶς, ὅτι ὥσπερ δεχὰς ἀριϑμῶν τῶν ἀπὸ μονάδος ἐστὶ πέρας τελειό- 

τατον, οὕτω τὸ δίχαιον ἐν ψυχῇ τέλειον χαὶ πέρας ὄντως τῶν χατὰ τὸν 

91 βίον πράξεων. τὴν μὲν γὰρ πολλαπλασιαζομένην ἐφ᾽ ἑαυτὴν τριάδα 

πρὸς ἐνάτου γένεσιν ἀριῦμοῦ πολεμιωτάτην ἐξεῖπον οἱ χρησμοί, τὴν δὲ 20 

ἐπιβεβηχυῖαν μονάδα πρὸς ἐχπλήρωσιν δεχάδος ὡς φίλην ἀπεδέξαντο. 

92 σημεῖον δέ’ τὰς ἐννέα τῶν βασιλέων ἀρχας, ἡνίχα ἣ ἐμφύλιος ἀνερρι- 

πίσϑη στάσις, τῶν τεττάρων παϑῶν πρὸς τὰς πέντε αἰσθήσεις χονισα- 

μένων χαὶ πόρϑησιν χαὶ κατασχαφὴν χινδυνευούσης τρόπον πόλεως τῆς 

ὅλης ἀναδέχεσϑαι ψυχῆς, ἐχστρατεύσας ὁ σοφὸς ᾿Αβραὰμ χατέλυσε δέ- 25 
98 χατὸς ἐπιφανείς (ἄθη. 14). οὗτος ἀντὶ χειμῶνος γαλήνην χαὶ ὑγείαν 

ἀντὶ νόσου χαὶ ζωήν, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἀντὶ ϑανάτου παρεσχεύασε, 

2 ἅτινα δὴ οοπὶ. Μαγκὶφ πὰ τινὲς δὲ εὐπαράδεχτοι σοῃϊοΐο 2 ἐστιν ΜΑΗ: 
εἰσιν (1, [οτί. τϑοῖθ, οἵ. δὰ ἴῃ. 2 ὃ πλήϑη] εἰσι πλήϑη καὶ Ε΄, πλήϑη καὶ 1,3 
4 ἀξόμεϑα Ἐ: ἀξώμεϑα Η3, ἀρξώμεϑα ΜΑ.(Π!), ἀξιώμεϑα α ὃ τῆς] τῇ ΟΕ 

6 νομίμου Μδηρ.: νομίλμω ΜΑΗ, νομίμως (Κ᾽ 9δ᾽ἢΗ ὁ] χαὶ ὁ Εὶ Μωσῆς 
σξὴ αὐτῇ 113: αὐτῶ οδίοτί 10 ἀρχάς Ν: εὐχάς εοἴοτὶ; ἀθ Ιοςοΐδ 
Ὀ10]}1ς18, 05 τοϑρίεϊΐ, ν. ἰηΐτγα 12 τε οι. (1 διαλύτου Ε 18 μνη- 

σϑῆναι (ΤῈ οὐ οἴη. Π' 11 παρετέον 50Γρ81: παραιτέον ΛΑ, παρεατέον ΜΑΣ ΕῚ,3, 
παριτέον ΗΠ} 10 ἐπιστῆσαι Π. 18 τέλειον (ἀγαθὸν) σομϊοὶο 18 τὸν] 

τῶν (ἱ 20 ἐννάτου ΛΕ δ᾽ (ΝΕ 9 τεττάρων (ἱ Ε: τεσσάρων ΜΑΗ 

28. 24 ἐγκονισαμένων Μϑδηρ. 24 αἰίογαιη χαὶ] εἰς (ἱ 25 ὅλης ΕΗ: αὐλῆς 
ΜΑ (Η!}), ἁλούσης σοηϊοὶο ἀναδεδέχϑαι ( Ε 21 παάρασχευάσαι (Ἐ' 
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τοῦ νιχηφόρου ϑεοῦ τροπαιοφόρον αὐτὸν ἀναδείξαντος, ᾧ χαὶ τὰς δεχά- 

τὰς χαριστήρια τῆς νίχης ἀνατίϑησι (θη. 14,20). καὶ παντὸς μέντοι 94 

τοῦ ἐλθόντος οὑπὸ τὴν ῥάβδον,“ λέγω δὲ τὴν παιδείαν, ἡμέρου χαὶ τι- 

ϑασοῦ ϑρέμματος τὸ δέχατον ἀποχρίνεται, νόμου προστάξει γινόμενον 

ν»ἅγιον“ (1ον. 21,32), ἵν’ ἐχ πολλῶν διδασχώμεϑα τὴν δεχάδος πρὸς 

ϑεὸν οἰχειότητα χαὶ τὴν τοῦ ἐννέα ἀριϑμοῦ πρὸς τὸ ϑνητὸν Ἡμῶν γένος. 

(4{8.) ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἀπὸ ζῴων | μόνον ἀπάρχεσϑαι δεχάτας, ἀλλὰ χαὶ 9ῦ 

ἀπὸ τῶν ὅσα ἐχ γῆς βλαστάνει διείρητα. πᾶσα“ γάρ φησι ,δεχάτη 

τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος χαὶ τοῦ χαρποῦ τοῦ ξυλίνου ἐστὶν ἅγιον τῷ 

χυρίῳ" καὶ πᾶσα δεχάτη βοῶν χαὶ προβάτων, καὶ πᾶν ὃ ἄν διέλθῃ ἐν 

τῷ ἀριϑμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέχατον ἔσται ἅγιον τῷ χυρίῳ“ 

(μον. 31,30.82).». ὁρᾷς ὅτι χαὶ ἀπὸ τοῦ περὶ Ἡμᾶς ὄγχου σωματιχοῦ, 90 

ὃς γεώδης χαὶ ξύλινος ὄντως ἐστίν, οἴεται δεῖν ἀπάρχεσϑαι: ἢ γὰρ ζωὴ 

χαὶ διαμονὴ χαὶ αὔξησις χαὶ ὑγίεια αὐτῷ ϑείᾳ γίνεται χάριτι. ὁρᾶς δ᾽ 

ὅτι χαὶ ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ζῴων ἀλόγων “--- ταῦτα δ᾽ εἰσὶν αἰ- 

σϑήσεις --- πάλιν ἀπάρχεσϑαι διείρηται: τὸ γὰρ δρᾶν χαὶ ἀχούειν χαὶ 

ὀσφραίνεσθαι χαὶ γεύεσϑαι, ἔτι δὲ ἅπτεσθαι δωρεαὶ ϑεῖαι, ὑπὲρ ὧν εὐὖ- 

χαριστητέον. ἀλλὰ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς ξυλίνοις χαὶ γηΐνοις σώματος 97 

ὄγχοις οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀλόγοις ζῴοις, ταῖς αἰσθήσεσι, τὸν εὐεργέτην ἐπαινεῖν 

διδασχόμεϑα, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ νῷ, ὅς χυρίως εἰπεῖν ἀνϑρωπός ἐστιν ἐν 

ἀνθρώπῳ, χρείττων ἐν χείρονι χαὶ αἀϑαάνατος ἐν ϑνητῷ. διὰ τοῦτο 98 

οἶμαι τὰ πρωτότοχα χαϑιέρωσε πάντα, τὴν δεχάτην, λέγω Λευιτιχὴν 

φυλήν, ἀντιχαταλλαξάμενος πρὸς διατήρησιν χαὶ φυλαχὴν ὁσιότητος χαὶ 

εὐσεβείας χαὶ λειτουργιῶν, αἱ πρὸς τὴν τοῦ ϑεοῦ τιμὴν ἀναφέρονται. 

τὸ γὰρ πρῶτον χαὶ ἄριστον ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ὁ λογισμός ἐστι, χαὶ ἄξιον 

Φ δεχάδας ΟΕ 2 μέντοι ΗΕ: μὲν ΜΑ Ὁ. 4 τιϑασσοῦ ν 4 ϑρέμ- 

το: ΝΑΗ: πράγματος ΟΕ, πῃρ. Η 6 τοῦ ο. ΟΕ ἐννέα ΜΑ(Η}): ἐννάτου 

Ἢ: 8 ἐκ γῆς ΜΑΗ: γῆς 6, γῆ Ε διήρηται ΑΕ 9 ἅγιόν ἐστι (ΟΕ 
ἂν) ἐὰν ΟΕ 11 ἐστὶν ΟΕ 12 περὶ οὐ. ΟΝ σωματιχὸν (ἃ 

δ.) ὡς Α(Β"}) 14 ργϊμωθη χαὶ ΜΑΒ: χαὶ ἡ ΘΟ Η ὑγίεια Η: ὑγεία ἐθ- 
Ἵ ϑείᾳ οτλ. Α δ᾽ οπ!. Υ͂ 16. 160 δ᾽ ἐστὶν αἴσϑησις ΟΕ 
) αἰσϑήσεις οοηΐεἷο 160 διήρηται Αα 16. 11 ἀκούειν ὀσφραίνεσϑαί τε χαὶ 
5 11 δὲ ΟΕ: τε ΜΑΗ 11. 18 εὐχαριστέον Εὶ 18. 19 σώματος 
Χοὶς δοτρ5ῖ: σωματιχοῖς οοἀά.; σωματιχοῖς (ὄγχοις) εοηΐ. Μδηρ. 20 εἰπεῖν 

Ε: οῃ, ΜΑῊ ἐν οπι. 21 χρείττω Εὶ χαὶ οῃ. Η 
; δεχάτην)] ἀπαρχὴν ὁοοηϊ. Μδηζ. λόγω (Εἰ, δηΐθ λέγω δα ά., 564 τυγδβὺβ ἀθσὶ. 

λέγω (δὲν Ὀθι6 σοηὶ. Μδῃρ. 24 αἣ ἃ (Κα 25 ρμοϑί ἡμῖν δα. 
ναι λέγεται, 8684 τυτϑβιι8 66]. Η ὃ 8. 8. Η2, ὁ. Α ἐστιν ἃ, οω. Η! 
θδὶ χαὶ τ8. ἰῃ Η 
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τὰς συνέσεως χαὶ ἀγχινοίας χαταλήψεώς τε χαὶ φρονήσεως χαὶ τῶν 

ἄλλων δυνάμεων, ὅσαι περὶ αὐτόν εἰσιν, ἀπαρχὰς ἀνατιϑέναι ϑεῷ τῷ 

99 τὴν εὐφορίαν τοῦ διανοεῖσθαι παρασχόντι. ἐνθένδε ὁ μὲν ἀσχητιχὸς 

δρμηϑεὶς εὐχόμενος εἶπε. πάντων ὧν ἂν μοι δῷς, δεχάτην ἀποδεχα- 

τώσω σοί“ (ἄθμῃ. 28,22), ὁ δὲ χρησμὸς ὁ μετὰ τὰς ἐπινιχίους εὐχὰς δ 

ἀναγραφείς, ἃς ὃ τὴν αὐτομαϑῇ καὶ αὐτοδίδαχτον λαχὼν ἱερωσύνην 

ποιεῖται Μελχισεδέχ, ,ἔδωχε γὰρ αὐτῷ“ φησίν ,»δεχάτην ἀπὸ πάντων“ 

(ἄδβη.14,20), ἀπὸ τῶν χατ᾽ αἴϑησιν τὸ χαλῶς αἰσϑάνεσϑαι, ἀπὸ τῶν κατὰ 

100 λόγον τὸ εὖ λέγειν, ἀπὸ τῶν χατὰ νοῦν τὸ εὖ διανοεῖσθαι. παγχάλως 

οὖν χαὶ ἀναγχαίως ἅμα ἐν εἴδει παραδιηγήματος, ἡνίχα τῆς οὐρανίου 10 

χαὶ ϑείας τροφῆς τὸ μνημεῖον ἐν στάμνῳ χρυσῷ χαϑιεροῦτο, φησὶν 

ὡς ἄρα ,τὸ γομὸρ τὸ δέχατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν“ (ἔχοά. 16,86). 

ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρίᾳ μέτρα εἶναι δοχεῖ, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" 

αἰσϑητῶν μὲν αἴσϑησις, ὀνομάτων δὲ χαὶ ῥημάτων χαὶ τῶν λεγο- 

10Ἱ μένων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. ἀφ᾽ ἕχάστου δὴ τῶν τριῶν μέτρων 15 

τούτων ἀπαρχτέον ὥσπερ τινὰ ἱερὰν δεχάτην, ἵνα χαὶ τὸ λέγειν χαὶ τὸ 

αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ χαταλαμβάνειν ἀνυπαιτίως χαὶ ὑγιεινῶς χατὰ ϑεὸν 

ἐξετάζηται- τὸ γὰρ ἀληϑινὸν χαὶ  δίχαιον μέτρον τοῦτ᾽ ἐστί, τὰ δὲ μ. 584 

Ι0θ2χαϑ᾽ ἡμᾶς ψευδῇ τε χαὶ ἄδικα. (19.) εἰχότως οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν 
ϑυσιῶν τὸ μὲν δέχατον τοῦ μέτρου τῆς σεμιδάλεως τοῖς ἱερείοις ἐπὶ τὸν 20 

--ἕ -  . ς.-- ---------.-.---ς-. 

1 τὰς οοἵ. ὁχ τῆς ἢ 2 αὐτῶν ΑΟΚ ὃ ἀσχητιχὸς ΜΑ: ἀσχητὴς ΗΘΕ 

4 εἶπε] εἶπε χαὶ ΟΕ Ἵ γὰρ νἱά. 866]. φησιν αὐτῶ ΟΕ 8 ἀπὸ τῶν οπι. 
ΜΗ͂!, ἀπὸ οῃ. Α Τυτη. 9 δἰίθγαπ) εὖ οηιϊ. Μ 10 παραδείγματος Ε3 
11 μνημόσυνον ὁ ΟἸοῃ. Μδηρ. 12 τὸ δέκατον ΟΕ (ΟΙοιῃ.): δέχατον ΜΑΗ 
14. 15 τῶν τοῦ λόγου μερῶν οοηϊςΐο 152. ὃ βϑεϊ μι άθγθιη, ἢϊϑὶ ΟἹθπ. μδυοτγοί 
15 μέτρων οὔ. ΟΕ 10 ὥσπερ τινὰ ἱερὰν ἀν: ὥσπερ τινὰ ΜΑΗ],;, ὥστ᾽ ἂν ἱερὰν 
Ε1,3 11 ὑγιῶς ΟΝ 18 τοῦτό ἐστι Α δὲ] γὰρ ΟΕ 

--.. .οο.ὔὺϑὸ....-ὄὄὄ-ὕ-΄΄΄-΄΄ 

10--- 1 Οἴδιι. Αἰες. δίτοιι. 11 ὃ δ0 ρ». 4δ Ῥι: ἡνίκα γοῦν τῆς οὐρανίου χαὶ ϑείας τροφῆς 
τὸ μνημόσυνον ἐν στάμνῳ χρυσῷ χαϑιεροῦσϑαι προσετάττετο, ,τὸ γόμορ“ φησί ,τὸ δέχατον 

τῶν τριῶν μέτρων ἦν“. ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρία μέτρα, τρία χριτήρια μηνύεται, αἴσϑησις 

μὲν αἰσϑητῶν, λεγομένων δὲ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. 
19---οΘ.,11 ἰδία. ὃ 561 χρὴ δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν ἄλλων πάντων ὑπεραναβαίνοντας ἐπὶ τὸν 

νοῦν ἴστασϑαι, ὥσπερ ἀμέλει κἀν τῷ χότμῳ τὰς ἐννέα μοίρας ὑπερπηδήσαντας, πρώτην μὲν 

τὴν διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν μιᾷ χώρᾳ τιϑεμένων διὰ τὴν ἴσην τροπήν, ἔπειτα δὲ 

τὰς ἑπτὰ τὰς πλανωμένας τήν τε ἀπλανῆ ἐνάτην ἐπὶ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὸν ὑπεράνω 
τῶν ἐννέα (ἐννέα Ροί(6Γ ὁ 1 ὮΠΟΠ6 ργὸ ϑεῶν, Μαηρ. αἰσθητῶν), τὴν δὲ (δὲ νἱὰ. ἀεοὶ., δὴ 

ον {}})} δεχάτην μοῖραν, ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἀφιχνεῖσϑαι τοῦ ϑεοῦ, συνελόντι φάναι μετὰ τὴν 

χτίσιν τὸν ποιητὴν ἐπιποϑοῦντας. διὰ τοῦτο αἱ δεχάται τοῦ τε οἶφι τῶν τε ἱερείων τῷ 
ϑεῷ προσεκομίζοντο. 
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βωμὸν συνανενεχϑήσεται (ἔχοά. 29,40), ὁ δὲ ἔνατος ἀριϑμός, τὸ λεί- 

ψανον τοῦ δεχάτου, παρ᾽ ἣμῖν αὐτοῖς παραμενεῖ. τούτοις συνάδει καὶ 108 

ἢ τῶν ἱερέων ἐνδελεχὴς ϑυσία" τὸ γὰρ δέχατον τὸ τοῦ οἶφι σεμιδάλεως 

ἀεὶ διείρηται προσφέρειν αὐτοῖς (1,ον. 0,20). ἔμαϑον γὰρ τὸν ἔνατον 

ὑπερβαίνοντες αἰσϑητὸν δοχήσει ϑεὸν τὸν δέχατον χαὶ μόνον ὄντα ἀψευ- 

δῶς προσχυνεῖν. ἐννέα γὰρ ὃ χόσμος ἔλαχε μοίρας, ἐν οὐρανῷ μὲν 104 

ὀχτώ, τήν τε ἀπλανῇ χαὶ ἐπτὰ τὰς πεπλανημένας ἐν τάξεσι φερομένας 

ταῖς αὐταῖς, ἐνάτην δὲ γῆν σὺν ὕδατι χαὶ ἀέρι: τούτων γὰρ μία συγγέ- 

νεια τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας δεχομένων. οἵ μὲν οὖν πολλοὶ 10ὅ 

τὰς ἐννέα ταύτας μοίρας καὶ τὸν παγέντα χόσμον ἐξ αὐτῶν ἐτίμησαν, 

ὃ δὲ τέλειος τὸν ὑπεράνω τῶν ἐννέα, δημιουργὸν αὐτῶν, δέχατον ϑεὸν" 

ὅλον γὰρ ὑπερχύψας τὸ ἔργον ἐπόϑει τὸν τεχνίτην, καὶ ἱχέτης καὶ θε- 

ραπευτὴς ἐσπούδαζεν αὐτοῦ γενέσθαι" διὰ τοῦτο δεχάτην ἐνδελεχῇ τῷ 

δεχάτῳ χαὶ μόνῳ χαὶ αἰωνίῳ ὃ ἱερεὺς ἀνατίθησι. τοῦτ᾽ ἐστὶ χυρίως 106 

εἰπεῖν τὸ ψυχιχὸν Πάσχα, ἣ (ἀπὸ) παντὸς πάϑους χαὶ παντὸς αἰσϑη- 

τοῦ διάβασις πρὸς τὸ δέχατον, ὃ δὴ νοητόν ἐστι χαὶ ϑεῖον" λέγεται 

γάρ’ οδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕχαστης πρόβατον χατ᾽ 

οἰκίαν“ (Εχοά. 12,3), ἵνα ἀπὸ τῆς δεχάτης τῷ δεχάτῳ χαϑιερωθϑῇ τὰ 

ϑύματα διατηρηϑέντα ἐν τῇ ψυχῇ χατὰ δύο μοίρας ἐχ τριῶν πεφωτι- 

σμένῃ, μέχρις ἄν ὅλη δι᾿ ὅλων γενομένη φέγγος οὐράνιον, οἷα πλησι- 

φαὴς σελήνη χατὰ δευτέρας ἑβδομάδος παραύξησιν, μὴ μόνον φυλάτ- 

τοῖν ἀλλὰ χαὶ ἱερουργεῖν ἤδη δύνηται τὰς ἀσινεῖς καὶ ἀμώμους προχο- 

πάς. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός --- χαὶ γὰρ οὗτος δεχάτῃ τοῦ μηνὸς βεβαι- 107 

υναπενεχϑήσεται Α,, συναπενεγχϑήσεται ΗὮἴ ἔννατος ΑΗΒ 2 παραμενεῖ 

ΗΙ,1: χαταμένει 6Ε1,3 τούτω ΟΕ ὃ ἡ οὐ. Α δέχατον] 

δχ οοτγ. 2 ἃ1}1. τὸ οι. ΕΗ τοῦ ο. ΑΗ],: οἶφι ΕἸ,2: οἰφὶ (ἰ, 
ΗΙ,!, ὑφὴ ΜΑ 4 ἀεὶ οιη. ΟΣ διήρηται Αα ἔννατον ΑΗΕ 
οχήσει --- δέχατον οἴῃ. Ο Ἵ ἑπτὰ οὔ. ΤΏτη., ροϑί τὰς δ)(α. Μδηρ. 
ννάτην ΑΕῊ γῆν σὺν 580γρ51: τὴν σὺν ΕἸ,2, τὴν ἐν οοἰοτὶ 9 ἐπιδεχο- 
ων ΟΕ 11 τὸν] τῶν Α δημιουργῶν ϑεὸν δέχατον Η 

οἰχέτης Α ΙΪ5.  Εὶ ἀπὸ δὰ. Μδηξ..) οἴη. οἰΐδη. ΟἼἸθῃ). πάϑος Εὶ 

δηῖο δεχάτη 866. τῇ ἰπ πιρ. ἢ 2 τούτου ΟΕ: τοῦ δεχάτου ΜΛΗ2, δεχάτου Η! 
ἵν᾿ ΟΕ 19 τῇ οαι. ΟΕ 19. 20 πεφωτισμένη] ἡ 6 ἐοτγ. Η3 
δευτέραν ΗΙ,: 22 δύνηται 6 οοτΓ. Η 28 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἱλασμός (νοὶ ταὐτὸ 
περὶ ἱλασμοῦ) Μδῃχ. : τουτέστιν ἱλασμούς οοαά. 20. 94,1 βεβαιοῦνται 

10 ἰδίά.: χαὶ ἡ τοῦ Πάσχα ἑορτὴ ἀπὸ δεχάτης ἤρχετο παντὸς πάϑους καὶ παντὸς αἱ- 
τοῦ διάβασις οὖσα. 
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οὔται (ον. 28,21), τὸν δέχατον ἱχετευούσης ϑεὸν ψυχῆς χαὶ τὴν τα- 

πεινότητα χαὶ οὐδένειαν τοῦ γενητοῦ περίνοιαν λογισμοῦ πεποιϑυίας χαὶ 

τὰς ἐν ἅπασι τοῖς χαλοῖς ὑπερβολὰς χαὶ ἀχρότητας τοῦ ἀγενήτου δεδι- 

δαγμένης. ἵλεως οὖν χαὶ ἄνευ ἱχετείας ἵλεως εὐθὺς γίνεται τοῖς ἕαυ- 

τοὺς χαχοῦσι χαὶ συστέλλουσι χαὶ μὴ χαυχήσει χαὶ οἰήσει φυσωμένοις ---, ὁ 

108 τοῦτ᾽ ἐστὶν ἄφεσις ([,ον. 20,98.4.), τοῦτ᾽ ἐλευϑερία παντελὴς ψυχῆς 

ὃν ἐπλανήϑη τε πλάνον ἀποσειομένης χαὶ πρὸς τὴν ἀπλανῇ φύσιν μεῦ- 

ορμιζομένης χαὶ ἐπὶ τοὺς χλήρους ἐπανιούσης, οὗς ἔλαχεν, ἡνίκα λαμ- 

πρὸν [ ἔπνει χαὶ τοὺς περὶ τῶν χαλῶν πόνους ἤϑλει. τότε γὰρ αὐτὴν γὁῷ 

τῶν ἄϑλων ἀγάμενος ὁ ἱερὸς λόγος ἐτίμησε, γέρας ἐξαίρετον δούς, 
109 χλῆρον ἀϑαάνατον, τὴν ἐν ἀφϑάρτῳ γένει τάξιν. τοῦτο χαὶ ᾿Αβραὰμ ὁ 

σοφὸς ἱχετεύει, μελλούσης ἐμπίπρασϑαι λόγῳ μὲν τῆς Σοδομίτιδος γῆς, 

ἔργῳ δὲ τῆς ἐστειρωμένης τὰ χαλὰ καὶ τυφλῇς τὸν λογισμὸν ψυχῆς, 

ἵν᾽, ἐὰν εὑρεϑῇ τὸ δικαιοσύνης μνημεῖον, ἢ δεχάς, ἐν αὐτῇ, τύχῃ 

τινὸς ἀμνηστίας (6ῃ. 13,32): ἄρχεται μὲν οὖν τῆς ἱχεσίας ἀπὸ τοῦ ιὁ 
τῆς ἀφέσεως ἀριϑμοῦ, πεντηχοντάδος, λήγει δὲ εἰς δεχάδα, τὴν τελευ- 

110 ταίαν ἀπολύτρωσιν. (20.) ἀφ᾽ οὗ μοι δοχεῖ χαὶ Μωυσῇς μετὰ τὴν 

χιλιάρχων χαὶ ἑχατοντάρχων χαὶ πεντηχοντάρχων αἵρεσιν ἐπὶ πᾶσι 

δεχαδάρχους χειροτονεῖν (Εχοά. 18,25), ἵν᾽, εἰ μὴ δύναιτο διὰ τῶν 

πρεσβυτέρων τάξεων βελτιοῦσϑαι ὃ νοῦς, ἀλλά τοι διὰ τῶν ὀστάτων ἃ 

111 χαϑαίρηται. παγχαλον δὲ δόγμα χαὶ ὃ τοῦ φιλομαϑοῦς παῖς ἔμαϑεν, 

ἡνίχα τὴν θαυμαστὴν ἐχείνην ἐπρέσβευε πρεσβείαν, αὐτομαϑεῖ σοφῷ 

προξενῶν οἰχειοτάτην ἀρετήν, ἐπιμονήν. ,δέχα ὰρ χαμήλους λαμβαά- 

νει,’ τὴν δεχάδος, λέγω δὲ παιδείας ὀρθῆς, ἀνάμνησιν, ἀπὸ πολλῶν 

1 ψυχῆς ϑεὸν Η 2 οὐδένειαν ΠΕ, οὐδενίαν α΄: οὐθϑένειαν ΜΑ, οὐδεμίαν (3 
τοῦ γενητοῦ περὶ πάντα λογισμῷ μεμαϑηκχυίας οοπϊοῖϊο γενητοῦ ΝΗ: γεννητοῦ Α, 
γενιχοῦ ΟΕ, νοητοῦ 1, περινοίας Α., περινοίᾳ οσοπὶ. Μδηρ. περινοίᾳ χαὶ 
λογισμῷ πεπονθυίας οοπΐ. ΟΟΒἢ 9. τὰς] τοῖς ἢ ἄλλοις ΟΕῚ, τοῦ] 
τὸ τοῦ ΑΗ (δὶς τὸ τυγϑὰ8 ἀ6].) ἀγεννήτου οοαι. Ὁ. 4 δεδιγμένης ἢ, 
δεδειγμένης 1,3 4 χαὶ) ὁ καὶ ἃ ἱχεσίας ΟΕ γίγνεται Νὶ 
ὃ στέλλουσι α χαὶ οἰήσει οηη. ΟΕ ἡ ὃν (ἰ τε οη. Εὶ 9 τοὺς εἰ 
πόνους ϑδηρ.: τοῖς εἴ πόνοις σ04 6. ἤϑλει Μδηρ.: ἤνϑει ΜΛΗΡ, ἤνϑη α 

10 ἐτίμησεν Η 11 χλῆρον] χαὶ λόγον Η φϑαρτῶ ΟΕ (διὰ) τοῦτο 
Μϑδῃρ. 14 ἵνα ( σημεῖον οοηΐ. Μδηῦ. 10 ἀμνηστείας Ε' 

11 Μωσῆς οοἀά. 18 χιλιαρχῶν καὶ ἑχατονταρχῶν χαὶ πεντηχονταρχῶν ΟΕ 
19 δεχάρχους ὯΗ3 20 πρεσβυτάτων ΛΗ τοι] τι Εὶ 21 δὲ δόγμα Μδηξ. 
6χ οοαΐοο Οχοη. ΟΟἸ]ορὶὶ Νονὶ 148: δίδαγμα ΜΑΘΕῊΉ, δεῖγμα 1, χαὶ οῃ. 
24 δὲ οῃ. Λ 
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ἀπείρων μὲν οὖν τοῦ χυρίου μνημῶν. λαμβάνει δὲ χαὶ τῶν ἀγαϑῶν 112 

ἐχείνου“ (θη. 24,10) δῆλον ὡς οὐχ ἄργυρον οὐδὲ χρυσὸν ἤ τινα 

ἄλλα τῶν ἐν ὅλαις φϑαρταῖς --- τὴν γὰρ ἀγαϑοῦ πρόσρησιν οὐδέποτε 

τούτοις ἐπεφήμισε Μωυσῆς ---- ἀλλὰ τὰ γνήσια, ἃ δὴ ψυχῆς ἐστι 

ὥ᾽; μόνα, ἐφοδιάζεται χαὶ ἐμπορεύεται, διδασχαλίαν, προχοπήν, σπουδήν, 

πόθον, ζῆλον, ἐνθουσιασμούς, προφητείας, τοῦ χατορϑοῦν ἔρωτα" οἷς 118 

ἐμμελετῶν χαὶ ἐνασχούμενος, ὅταν ὥσπερ ἐχ πελάγους ἐνορμίζεσϑαι 

λιμένι μέλλῃ, λήψεται δύο μὲν ἐνώτια, ἀνὰ δραχμὴν ὁὀλχκήν, ψέλια δὲ 

δέχα χρυσῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῆς προξενουμένης (θη. 24,22. ὦ 

Δ ϑὕϑεοπρεποῦς χόσμου, δραχμὴν μίαν εἶναι τὸ ἄχουσμα καὶ μονάδα ἀρραγῇ 

χαὶ ὀλχὸν φύσει --- ἀχοὴν γὰρ οὐδενὶ σχολάζειν ἐμπρεπές, ὅτι μὴ 

λόγῳ ἑνί, ὃς ἄν τὰς τοῦ ἑνὸς ἀρετὰς χαὶ μόνου ϑεοῦ χαλῶς διεξέρχη- 

ται ---, δάχα δὲ χρυσῶν τὰ ἐγχειρήματα" πράξεις γὰρ αἱ χατὰ σοφίαν 

τελείοις ἀριϑμοῖς βεβαιοῦνται, χαὶ ἔστιν ἕχάστη τιμιωτέρα χρυσοῦ. 

(21.) τοιαύτη τίς ἐστι χαὶ ἣ ἀριστίνδην ἐπιχριθεῖσα τῶν ἀρχόντων [14 

εἰσφορά, ἣν ἐποιήσαντο, ἡνίχα ἧ, ψυχὴ χατασχευασϑεῖσα ὑπὸ φιλοσο- 

φίας ἱεροπρεπῶς τὰ ἐγχαίνια ἦγεν αὐτῆς εὐχαριστοῦσα τῷ διδασχάλῳ 

χαὶ ὑφηγητῇ ϑεῷ. οϑυΐσχην γὰρ δέχα χρυσῶν πλήρη ϑυμιάματος 

ἀνατίϑησιν“ (Νυμι. 1,14), ἵνα τὰς ὑπὸ φρονήσεως χαὶ πάσης ἀρετῆς 

ἀναδιδομένας αὔρας ὃ μόνος ἐπιχρίνῃ σοφός. ἐπειδὰν δὲ δόξωσιν εἶναι 116 
535. ῬλῚ προσηνεῖς, τὸ ἐφύμνιον [ ἄσεται Μωυσῆς λέγων’ οὠσφράνϑη χύριος 

ὀσμὴν εὐωδίας“ (θη. 8,21), τὸ ὀσφρανθῆναι τιϑεὶς ἐπὶ τοῦ συναινέ- 

σαι οὗ γὰρ ἀνθρωπόμορφος οὐδὲ μυχτήρων ἥ τινων ἄλλων ὀργανικῶν 

μερῶν χρεῖος. προϊὼν δὲ χαὶ τὸ ϑεῖον ἐνδιαίτημα, τὴν σχηνήν, [10 

Ἔξ μδέχα αὐλαίας“ (Εχοά. 26,1) ἐρεῖ: τὸ γὰρ τῆς ὅλης πῆγμα σοφίας 

ἀριθμὸν τέλειον εἴληχε, δεχάδα" σοφία δὲ αὐλὴ χαὶ βασίλειόν ἐστι τοῦ 

πανηγεμόνος χαὶ μόνου βασιλέως αὐτοχράτορος. ὃ μὲν δὴ νοητὸς οἶχος 117 

λὸ-͵, 

Ὅν 

Ὁ ἀπείρων μὲν οὖν ΜΑ(Η"): ἀποπειρωμένου (τῶν αἀὰ. 6) ΟΕΗΣ, καὶ ἀπείρων ὅσων 
ἘΞ ουϊοεῖο τοῦ) τῶν τοῦ ἃ λαμβάνειν αὶ (ἀπὸ) τῶν οχ ΧΧ οομπϊοῖο 

ἋΣ ἀργύριον ΜΑ, 400 5Βογγδίο ἴογὶ. ἰθζ. χρυσίον οὐδὲ] καὶ (ΤΕ 2, ὃ ἥ τινα 
«ξλλὰ (εἰς) 6: τινα ἀλλὰ ΜΑΗ͂, τιν᾽ ἣ ἄλλον ὃ ἐν οι. Εὶ πρόρρησιν Λ 
Ἅ Μωσῆς ΑΕῈ 6 ἐνθουσιασμοῦ ΟΕ 8 μὲν δύο Η ψέλια ΝΠ: ψέλλια ΘΕ 
10 μίαν Μαιμὶαπά: μὲν οοἀά., μὲν μίαν οοῃίοΐο 11 φύσει Α: φύσιν σοίοΓΙ ἀχοὴν 

ἍΜΑ: ἀχοὴ Ε, ἀχοῇ ΛΔ 12. [ὃ διεξέρχεται α 1 χρυσῶν ΗΙ,} 16 κατα- 
Ξεχηϑεῖσα Νηρ. 16. 17 σοφίας ΟΕ 11 ἑαυτῆς ΟΕ, αὑτῆς Η2 διδασχα- 
λίω Εὶ 19 ἀπὸ οοπίεϊο 21 Μωσῆς ΟΕ 22 τοῦ ΜΑΕ: τῶ Η, οτῃ. α 
2, 28 συνήνεσεν Ε΄, συνηνεσ, ἰδοιιηὰ ὃ [Π|., αἱ (ἱ 24 προϊδὼν Α(Η}) 25 αὐλέας 

ΔΑ (ἔχειν) ἐρεῖ Μδηξ. 
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ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

φ οὗτος, αἰσθητὸς δ᾽ ὁ χόσμος ἐστίν, ἐπεὶ χαὶ τὰς αὐλαίας ἐχ τοιούτων 

συνύφηνεν, ἃ τῶν τεττάρων στοιχείων σύμβολα ἐστιν’ ἐκ γὰρ βύσσου 

χαὶ ὑαχίνϑου καὶ πορφύρας χαὶ χοχχίνου δημιουργοῦνται (1014.), τεττά- 

ρων, ὡς ἔφην, ἀριϑμῶν. σύμβολον δὲ γῆς μὲν ἣ βύσσος --- φύεται 

γὰρ ἐχ ταύτης ---᾿ ἀέρος δὲ ὃ δάχινϑος --- μέλας γὰρ οὗτος φύσει ---, 

ὕδατος δὲ ἢ πορφύρα --- τὸ γὰρ τῆς βαφῆς αἴτιον ἐχ θαλάττης, ἢ 

ὁμωνυμοῦσα χόγχη ---- πυρὸς δὲ τὸ χόχχινον" ἐμφερέστατον γὰρ φλογί. 

πάλιν γε μὴν Αἴγυπτον ἀφηνιάσασαν, ἣνίχα τὸν ἀντίϑεον ἀπεσέ- 

μνυνε νοῦν τὰ παράσημα τῆς βασιλείας ἀναδοῦσα αὐτῷ, τὸν ϑρόνον, τὸ 

σχῆπτρον, τὸ διάδημα, δέχα πληγαῖς χαὶ τιμωρίαις ὁ τῶν ὅλων ἐπίτρο- 

πος χαὶ χηδεμὼν νουϑετεῖ.. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ ᾿Αβραὰμ ὑπισχνεῖ- 

ται τῷ σοφῷ οὔτε πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων, ἀλλὰ αὐτὸ μόνον δέχα 
ἐθνῶν ἀπώλειαν χαὶ παντελῆ φϑορὰν ἐργάσεσϑαι χαὶ τὴν τῶν ἀναιρε- 

ϑέντων χώραν δώσειν τοῖς ἐγγόνοις αὐτοῦ (ση. 18, 18---20), παντα- 

χοῦ δεχάδι χαὶ πρὸς ἔπαινον χαὶ πρὸς ψόγον χαὶ πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς 

χόλασιν χαταχρῆσϑαι διχαιῶν. χαΐτοι τί τούτων μεμνήμεϑα; τὴν γὰρ 

ἱερὰν χαὶ ϑείαν νομοϑεσίαν δέχα τοῖς σύμπασι λόγοις Μωυσῆς ἀναγέγρα- 

φεν" οὗτοι δέ εἰσι ϑεσμοί, τῶν χατὰ μέρος ἀπείρων νόμων γενιχὰ χε- 

φάλαια, ῥίζαι καὶ ἀρχαὶ (χαὶδ πηγαὶ ἀέναοι διαταγμάτων προστάξεις καὶ 

ἀπαγορεύσεις περιεχόντων ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν χρωμένων. 

(22.) Εἰκότως οὖν μετὰ δεχαετίαν τῆς εἰς Χαναναίων γῆν ἀφίξεως 

ἢ πρὸς τὴν ΛΔγαρ χοινωνία γίνεται. οὐ γὰρ εὐθὺς λογιχοὶ γενόμενοι 

πλαδώσης ἔτι τῆς διανοίας ὀρεχϑῆναι παιδείας τῆς ἐγχυχλίου δυνάμεϑα, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὰν. σύνεσιν χαὶ ἀγχίνοιαν χραταιωσάμενοι μηχέτι χούφῃ χαὶ 

.--ὄ-Ἕ-Ὄ-... 

10 

15 

20 

1 δὲ ΟΚ ἐπειδὴ Υ αὐλέας ΜΑ ἐχ] ἐκ τῶν ΟΕ 2 τεττάρων ΜΑ: 
τεσσάρων ΠΩΕἕ σύμβολα στοιχείων ΟΕ ὃ κόχχου ΟΕ ὃ. 4 τεσσάρων Υ 
4 ἀριϑμῷ Μδηργ. ὃ δὲ ὁ ΜΑ: δὲ Η, ἡ ΟΕ φύσει γὰρ μέλας οὗτος ΟΕ 
0 δ᾽ (ΣΕ ϑαλάσσης (ΟΕ 1 χόγχη ΜΛ (Α εχ εοττ.): χόχλη (Ἐ᾽, κογχύλη , 
ΡΓΌ5Α 8 Αἰγύπτου Καὶ μοϑί Αἴγυπτον δήἠὰ. μὲν ΜΛῊ ἀφηνιάσας, ἰι) γα8. α 
ἀντίϑεον Μδηρ.: ἀντίϑετον σοαα. 11 χαὶ Αβραὰμ τρόπον ἰταη8ροβ. ΑΕ 
12 ἀλλ ΕκΗ αὐτῶ ργτίυβ α 18 ἐργάσεσϑαι 5ογἰρ8ὶ: ἐργάσασϑαι οοαὰ. 14 δώσειν] 
δοῦναι 1 δεχάδι] δὲ (ἰ}' 16 χαταγρήσασϑαι ΟΕ (Η͂! ὃ) γὰρ οἱ. 

17 νομοϑεσίαν ἤδηρ.: ἐχχλησίαν οοὐὰ. Μωσῆς ΟΕ 18 γενικὰ ΜΑΗ: ΔΗ 

γενιχαὶ ἀρεταὶ χαὶ (ὐ, γενικαὶ χαὶ ἀρεταὶ χαὶ Ε 
νἱἀοίαγ Ἰ6οι 9 πιοάο οοιμῃαιθαογαία ἴῃ ΟΕ ἀέναοι Μα : ἀένναοι ΑΠΤΕ 

καὶ] δὲ χαὶ ρ6Γ Θγγόύθ Μϑδηρ. 20 χρησομένων δοῃϊοῖὶο 21 Χαναναίων α: 
Χαναναίων Ε΄, χαλδαίων ΜΑΗ͂ γῆν Εν: γῆς σοίοτί, 400 δβαγναίο ἐχ Χαλδαίων 

οΟη]. δδηρ. 22 γίνεται χοινωνία (ΕΚ γενόμενοι ΠΟΥΓ. 9 γινόμενοι Η 

24 χρατερωσάμενοι ΟΝ χωφὴ ΜΛῊ 

τὴν 

19 χαὶ διά. Μδηρ. οἱ δΟμ ΤηδΓΘ 
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ἐπιπολαίῳ, ἀλλὰ βεβαίᾳ χαὶ παγίᾳ γνώμῃ περὶ ἁπάντων χρώμεϑα. 

. 581 Μ. διὸ τἀχόλουϑον προσυφαίνεται [ τὸ ,εἰσῆλθε πρὸς "Αγαρ΄ (θη. 10,4)" 122 

ἦν Ἰὰρ ἁρμόττον τῷ μανθάνοντι πρὸς ἐπιστήμην διδάσχαλον φοιτᾶν, 

ἵνα ἀναδιδαχϑῇ τὰ προσήχοντα ἀνθρώπου φύσει παιδεύματα. νυνὶ μὲν 

8 ὃ γνώριμος εἰς διδασχάλου βαδίζων εἰσάγεται’ προεχτρέχει δὲ πολλά- 

χις ἐξοιχίσασα φϑόνον ἀφ᾽ ἑαυτῆς χαὶ τοὺς ἔχοντας εὐφυῶς ἐπισπᾶται. 

τὴν Ἰοῦν ἀρετήν, Λείαν, ἔστιν ἰδεῖν προαπαντῶσαν καὶ λέγουσαν τῷ [38 

ἀσχητῇ᾽ οπρὸς μὲ εἰσελεύσῃ σήμερον“ (6θη. 80,16), ἣνίχα ἐχεῖνος 

ἀγρόϑεν ἐπανύει. ποῦ γὰρ ὥφειλεν (εἰσδελϑεῖν ὁ τῶν ἐπιστήμης σπερ- 

10 μάτων χαὶ φυτῶν ἐπιυδλητής, ὅτι μὴ πρὸς τὴν γεωργηϑεῖσαν ἀρετήν: 

(23.) ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἀποπειρωμένη τῶν φοιτητῶν, ὡς ἔχουσι προϑυ- 134 

μίας καὶ σπουδῆς, οὐχ ὑπαντᾷ μέν, ἐγχαλυψαμένη δὲ τὸ πρόσωπον 

ὥσπερ Θάμαρ ἐπὶ τριόδου χαϑέζεται, πόρνης δόξαν παρασχοῦσα τοῖς 

ὁδῷ βαδίζουσιν (θη. 88,14.15), ἵνα οἱ περιέργως ἔχοντες ἀναχαλύ- 

16 ψαντες ἀναφήνωσι χαὶ χαταϑεάσωνται τὸ ἄψαυστον χαὶ ἀμίαντον χαὶ 

παρϑένιον ὄντως αἰδοῦς χαὶ σωφροσύνης ἐχπρεπέστατον χάλλος. τίς 136 

οὖν ὁ ἐξεταστιχὸς καὶ φιλομαϑὴς χαὶ μηδὲν ἄσχεπτην χαὶ ἀδιερεύνητον 

τῶν ἐγχεχαλυμμένων πραγμάτων παραλιπεῖν ἀξιῶν ἐστιν, ὅτι μὴ ὃ 

ἀρχιστράτηγος χαὶ βασιλεὺς καὶ ταῖς πρὸς ϑεὸν ὁμολογίαις ἐμμένων τε 

30 χαὶ χαίρων, ὄνομα ᾿Ιούδας; ,ἐξέχλινες γάρ φησι ,πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
χαὶ εἶπεν" ἔασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ“ (Ἰ0]ά. 16) --- ἀλλ᾽ οὐχ ἔμελλε 

1 ἐπιπολέω Α ἀλλὰ βεβαία χαὶ παγία ΜΑΗ: βεβαία (βεβαίω 6) δὲ χαὶ παγίω 

σε δηΐο περί Δα. τῇ ΜΝ, τῇ ἁπάντων Λ 2 τἀχόλουϑον ΜΗ: τὸ ἀχό- 

λουϑον ΑΟΕ εἰσῆλϑε Εν: εἴσελθε εοίἰοτγὶ πρὸς τὴν Ἄγαρ ΟΕ ὃ ἐπιστήμην 
ΜΑ: ἐπιστήμης ΟΕ, ἐπιστήμονα Η 4 ἀνθρώπου ομῃ. Ε ὅ διδασχάλου ΜΑΗ!: 
διδασχαλίαν ἀΕῊ βαδίζειν Α προσάγεται ΜΛ(Η" προεχτρέχειν 1,3 
δὲ οα;. ΕἸ, 6 ἐξοιχήσας ἄφϑον᾽ ἀφ᾽ Εὶ ἐπίσταται (ὦ ἡ λίαν ὦ 
προυπαντῶσαν (ἢ 8 ἀσχητῇ ΑΕ: ἀθλητῇ ΜΑΗ 9 ἐπανήει α: ἐπανίη εἴ Α, ἐπανίη 
ΜΗΕ ποῖ ΟΕ εἰσελθεῖν Μδηρ.: ἐλϑεῖν οοἀάα. 10 ἐπιμεληϑείς (ΣΝ 
11 πῶς ΟΕ ἔχουσα [,1 18 ἡ θάμαρ ΟΕ. παρέχουσα ΑΕ (ϑ6εἀ οἵ. οἰΐδῃ; 

ΟἸΙ6α.) 14 ἵν᾿ ΟΕ 15 χαταϑεάσοιντο (οω. τὸ) ΟΕ 10 παρϑένειον 

ΜΑ εὐπρεπέστατον Α 18 ἀπολιπεῖν (ΕἾ, χαταλιπεῖν Α (εἴ. ΟἸ 6.) 

ὁ οὐ. ΟΝ 19 ροβί ἀρχιστράτηγος δ4α. χαὶ στρατηγὸς ΜΛ ταῖς οἴ. 
Οσξ ϑεὸν οτ!. Εὶ 20 πρὸς αὐτήν φησι ΜΑ 21 ἀλλ ἀρ᾽ Μδηρ. 

11 858. Οἴεπε. Αἰες ὅϑίτγοηι. 1 ὃ 81 ρ. 394 Ῥ.: ἔχοις δ᾽ ἂν χαὶ ἄλλην εἰχόνα τῶν εἰρημένων 
τὴν θάμαρ ἐπὶ τριόδου χαϑεσϑεῖσαν καὶ πόρνης δόξαν παρασχοῦσαν, ἣν ὁ φιλομαϑὴς ᾿]ού-᾿ 
δας --- δυνατὸς δὲ ἑρμηνεύεται --- ὁ μηδὲν ἄσχεπτον χαὶ ἀδιερεύνητον χαταλιπὼν ἐπεσχέ- 
ψατο χαὶ πρὸς αὐτὴν ἐξέχλινεν σιῤζων τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν ὁμολογίαν. 

ῬὨΠοΩΐο οροτα νοὶ. 1]. ῃ 
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παραβιάζεσϑαι --- Οχαὶ σχοπεῖν, τίς τε ἢ. ἐγχεχαλυμμένη δύναμίς ἐστι 

126 χαὶ ἐπὶ τί παρεσχεύασται. μετὰ τοίνυν τὸ εἰσελθεῖν γέγραπται καὶ 

συνέλαβε“ (δα. 18) χαὶ τὸ ,τίς“ ῥητῶς οὐ μεμήνυται’ συλλαμβάνει 

Ἱὰρ καὶ συναρπάζει ἢ μὲν τέχνη τὸν μανθάνοντα ἐρωτιχῶς ἔχειν ἀνα- 

πείθουσα ἑαυτῆς, ὃ δὲ μανθάνων τὴν διδάσχουσαν, ὁπότε φιλομαϑὴς ὅ 

127 εἴη. πολλάχις δέ τις τῶν μέσας ἐπιστήμας ὑφηγουμένων γνωρίμου 

τυχὼν εὐφυοῦς ηὔχησεν ἐπὶ τῇ διδασχαλίᾳ μόνος ὑπολαβὼν τῷ φοιτητῇ 

γεγονέναι τῆς εὐμαϑίας αἴτιος, χαὶ μετεωρίσας χαὶ φυσήσας ἑαυτὸν 

ὑψαυχενεῖ χαὶ τὰς ὀφρῦς εὖ μάλα ἀνασπάσας τετύφωται χαὶ παρὰ τῶν 

βουλομένων συνδιατρίβειν πάμπολλα αἰτεῖ οὖς δ᾽ ἄν αἴσϑηται πένητας 10 

᾿ μέν, διψῶντας δὲ παιδείας, ἀποστρέφεται, ὥσπερ ϑησαυρόν τινα σοφίας 

128 μόνος ἀνευρηχώς. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ,,ἐν γαστρὶ ἔχειν“, οἰδεῖν χαὶ τετυ- 

φῶσϑαι χαὶ ὄγχον πλείονα τοῦ μετρίου περιβεβλῇσϑαι, δι᾿ ὧν χαὶ τὴν 

χυρίαν τῶν μέσων ἐπιστημῶν, ἀρετήν, ἔδοξαν τινες ἀτιμάζειν, ἐπίτιμον 

129 οὖσαν ἐξ ἑαυτῆς. ὅσαι υὲν οὖν ψυχαὶ μετὰ φρονήσεως χυοφοροῦσι 15 

πραγμάτων τίχτουσιν ὅμως, τὰ συγχεχυμένα διαχρίνουσαι χαὶ | διαστέλ- ρ. 588 

ληυσαι, χαϑάπερ ἢ ̓ Ρεβέχχα --- λαβοῦσα γὰρ ἐν γαστρὶ τῶν διττῶν 

διανοίας ἐθνῶν ἐπιστήμην, ἀρετῆς τε χαὶ χαχίας, εὐτοχίᾳ χρωμένη τὴν 

ἑχατέρου φύσιν διαστέλλει τε καὶ διαχρίνει (ἄ6η. 25,28) ----- ὅσαι δὲ ἄνευ 

φρονήσεως, ἣ ἀμβλίσχουσιν ἢ δύσεριν χαὶ σοφιστὴν βάλλοντα καὶ τοξεύ- 50 

180 οντα (ἄφοῃ. 21,20) ἣ βαλλόμενον χαὶ τοξευόμενον ἀποχύουσι. χαὶ μή- 

ποτε εἰχότως: αἱ μὲν γὰρ λαμβάνειν, αἷ δὲ ἔχειν ἐν γαστρὶ οἴονται, 

παμμεγέθους (οὔσης) διαφορᾶς. αἵ μὲν γὰρ ἔχειν νομίζουσαι τὴν αἵρε- 

σιν χαὶ γένεσιν ἑαυταῖς ἐπιγράφουσαι σεμνομυϑοῦσιν, αἱ δὲ λαμβάνειν 

ἀξιοῦσαι τὸ μὲν μηδὲν οἰκεῖον ἐξ ἑαυτῶν ἔχειν συνομολογοῦσι, τὰ δὲ 25 

σπέρματα χαὶ τὰς γονὰς ἔξωϑεν ἀρδομένας χαταλαμβάνουσαι χαὶ 

1 τίς] τῆς α ἡ] ἧς ΟΕ ὃ συνέλαβεν Η χαίτοι τίς Μδηρ. οὐκ ἐμήνυσε 

Δ 6 δέ τις τῶν (τὰς [ογί. 844.) μέσας ἐπιστήμας 8ογρϑὶ: δέ τινα τῶν μέσων ἐπι- 
στημῶν ςοαά. ὑφηγουμένων 80τγρβὶ : ὑφηγουμένου ΜΛΟΕ; ὑφηγουμένη Ἡ, τὶ νἱά.: 
ὑφηγούμενος Υὶ ἴ εὐφυῶς Εὶ τὴν διδασχαλίαν ΟΕ τῶν φοιτητῶν Η 

8 μετεωρήσας χαὶ ΛΕ, μετεωρήσασϑαι α 9 ἀπανασπάσας τετύφλωται Εὶ 
12 τουτέστι ΑΒΕ 18 διὸ χαὶ εοηϊςεῖο, δι᾽ ὃν (86. ὄγχον) χαὶ σοηΐ. Οὐδ 

15 αὐτῆς ΟΕ μεσταὶ οσοηἱ. Μίδαηρ. χυοφοροῦσιν, (ἄνευ) ὁοηϊοὶο (ἰδιότητας) 
τίχτουσιν ὁμοίως οοπὶ. ΟΟΠ ἢ ὁμοίως γο] οὕτως σοηὶ. δηρ., ἀπόνως σοῃίοῖο 11 διτ- 

τῶν] ὃι Εὶ 18 διανοίας ,οοαϊοας. ΠΟΠΠᾺ}}}“ (Νἴδηρ.): διανοίαις ὁοαἀ., ἐπινοίας Ἄσοπὶ. 

Ναηρ. 19 διαχρίνει τε χαὶ διαστέλλει ΟΕ δ᾽ ΟΕ 21. 22 μήτ᾽ ΟΕ 
2ὃ παμμεγέϑους διαφορᾶς) ους εἰ ας ἴῃ ταϑ. Η! οὔσης δα. Μδηρ. 28. 24 εὕρε- 
σιν (ΕἾ, σπορὰν εοπὶ. Δἴδῃρ. 25 ἀξιοῦσι ΟΕ αὐτῶν α συνομολογήσουσι α Εα 
20 καταλαμβάνουσαι 8ογρϑὶ: χαταλαμβάνουσι οοἠά. χαὶ 5. 5. Η 
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ϑαυμάζουσαι τὸν διδόντα χαχὸν μέγιστον, φιλαυτίαν, ἀγαθῷ τελείῳ, ϑεο- 

σεβείᾳ, διωϑοῦνται. (24.) τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὰ νομοϑετιχῆς τῆς 181] 

παρὰ ἀνθρώποις χατεβλήϑη σπέρματα" .,Χἦν γάρ τις’ φησίν͵, ἐχ τῆς φυλῆς 

Λευί, ὃς ἔλαβε τῶν ϑυγατέρων τῶν Λευί, καὶ ἔσχεν αὐτήν. χαὶ ἐν γαστρὶ 

5. ἔλαβε χαὶ ἔτεχεν ἄρρεν’ ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ὃν ἐσχέπασαν αὐτὸ μῆνας 

τρεῖς“ (Εχοά. 2,1. 2λ οὗτός ἐστι Μωυσῆς, ὁ χαθαρώτατος νοῦς, ὃ 182 

ἀστεῖος ὄντως, ὃ νομοθετιχὴν ὁμοῦ χαὶ προφητείαν ἐνθηυσιώσῃ χαὶ ϑεο- 

φορήτῳ σοφία λαβών, ὃς γένος ὧν τῆς Λευιτιχῇῆς φυλῆς χαὶ τὰ πρὸς 

πατρὸς χαὶ τὰ πρὸς μητρὸς ἀμφιϑαλὴς τῆς ἀληϑείας ἔχεται. μέγιστον 188 

10 ὃὲ ἐπάγγελμα τοῦ γενάρχου τῆς φυλῆς ἐστι ταύτης" ϑαρρεῖ γὰρ λέγειν, 

ὅτι αὐτός μοι μόνος ἐστὶ ϑεὸς τιμητέος (Εχοά. 20,8), ἄλλο δ᾽ οὐδὲν 

τῶν μετ᾽ αὐτόν, οὐ γῆ. οὐ ϑάλασσα, οὐ ποταμοί, οὐχ ἀέρος φύσις, οὐ 

πνευμάτων οὐχ ὡρῶν μεταβολαί, οὐ ζῴων οὐ φυτῶν ἰδέαι, οὐχ ἥλιος, 
οὗ σελήνη, οὐχ ἀστέρων πλῆϑος ἐν τάξεσιν ἐναρμονίοις περιπολούντων, 

15 οὐχ ὃ σύμπας οὐρανός τε χαὶ χόσμος. μεγάλης χαὶ ὑπερφυοῦς ψυχῆς 134 

τὸ αὔχημα, γένεσιν ὑπερχύπτειν καὶ τοὺς ὅρους αὐτῆς ὑπερβάλλειν χαὶ 

μόνου τοῦ ἀγενήτου περιέχεσϑαι χατὰ τὰς ἱερὰς ὑφηγήσεις, ἐν αἷς διεί.- 

ρηται ,ἔχεσϑαι αὐτοῦ“ (θΠουΐ. 80,20). τοιγάρτοι τοῖς ἐχομένοις χαὶ 

ἀδιαστάτως ϑεραπεύουσιν ἀντιδίδωσι χλῆρον αὗτόν. ἐγγυᾶται δέ μου 

20 τὴν ὑπόσχεσιν λόγιον, ἐν ᾧ λέγεται’ οχύριος αὐτὸς χλῇρος αὐτοῦ“ 

1 ϑαυμάζουσαι (ϑ8ἷς οἰΐδπι ν) τὸν διδόντα 80Υρ8ὶ : θαυμάζουσι τὸν διδόντα ΜΑ, τὸν διδόντα 

ϑαυμάζουσι ΟΕἸῚ,3, τὸν διδόντα Ἡ Ἰ. 2 ϑεοσέβειαν ΜΑ 2 διορϑοῦνται οοηΐ. 
Μϑδῃρ. 8 παρ᾽ ΟΕ τις] τι Ε, οπι. Ροβϑὲ φυλῆς δὰ. τῆς ΜΠ! 
Α ροβὶ Λευί δἀά. Ἀβραάμ ΟΕ, Ἀμράμ Μαηζ. ὃς] χαὶ ΘΕ τῶν ϑυγατέρων τῶν 
Λευί ΜΑΗ: γυναῖχα ᾿Ιοχάβελ ΟΕ ἔσχεν ΟΕ: ἔσχηχεν ΜΛΗ αὐτὴ (ὅΕ 
ὅ ἔλαβε] ἔτεχε Η αὐτὸ οῃ. ΟΕ1,} 0 Μωσῆς ΟΚ 1 προφητιχὴν (ΕἸ, 
ἐνθουσιώϑη Α,, ἐνθουσιώσει Ο, ὁμοῦ ἐνθουσιώση ΕἸ,3 8 σοφία ΜΑΠ: μανία (ΚΕ 
ὃς σΕΗ3: οῃ. ΜΑ(Π") γένος οῃ. ΟΕ ὧν] ὃν Λ 9 ἀμφιϑαλὲς Η35, 
ἀπαυφιασϑεὶς 6Ε1,3 10 ἀπάγγελμα Μ, ἐπαύχημα εοπηΐ. Μδηρ. γενάρχου ΑΚ: 
γεννάγχου 6Η3, γενεάρχου ΜΗ͂! λέγων ( 11 ἐστὶν ὁ ϑεὸς Η τιμή, 
ὅσα δ᾽ ἄλλα οὐδὲν ΟΕ ἀλλ᾽ οὐδὲν Α 12 τῶν μετ᾽ αὐτὸν οη. ΗΙ;," 

μεϑ᾽ ἑαυτὸν ΟΕῚ,3 Ργϊπα) οὐ] οὐχὶ ΟΕἸ,3 δἰϊογαπὶ οὐ ΔΑΗ],"}: οὐχὶ 
ΜΑΕῚ,3 ϑάλαττα ΟΕ (ογιππὶ οὐ ΛΟῈ: οὐχὶ ΜῊ φύσεις Εὶ 
12 οὐχ ὡρῶν Μαγκὶδηά: οὐχ ἀέρων ΜΛΗ͂, οὐ χαιρῶν (Ε 14 ἐναρμονίαις ΜΛ 
16 ὑποχύπτειν ΗἹ ὑπερβαίνειν ΟΕῚ,3 11 μονονοὺ τοῦ ἃ ἀγεννήτου 

ΑΟΕ 117. 18 διήρηται (ἃ, δ᾽ εἴρηται 19 ἀντιδώσει ΕἾ,32, ἀντιδόσει αὶ 
αὑτόν Η5: αὐτόν οεἰοτὶ ἐγγυεῖται Εὶ 20 αὐτὸς ομι. Η αὐτοῦ ΜΛΗ: αὐτῶ 
ΟΕ, αὐτῶν οοπΐεοῖϊο, 4υοα ἀκ ρμέαπι. ὃ 08 πο ἀδυιϊΐ ἰῃ αἀυδίαμη γοῦόᾶγθ; ᾿δῦθι δηΐπὶ 
οἰΐδι [ποϊδη 9 

“ἕ 
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135 (θοῦί. 10,9). οὕτως ἐν γαστρὶ λαμβάνουσαι μᾶλλον ἣ ἔχουσαι αἱ 

ψυχαὶ τίχτειν πεφύχασι. χαϑάπερ δ᾽ οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ πολλάχις 

μὲν ἀμυδρῶς πολλάχις δὲ τηλαυγῶς ὁρῶσι, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ 

τῆς Ψυχῆς ὄμμα τοτὲ μὲν ὑποσυγχεχυμένας χαὶ ἀδήλους τοτὲ δὲ χαϑα- 

1380 ρὰς χαὶ τρανὰς δέχεται τὰς ἀπὸ τῶν πραγμάτων | ἰδιότητας. ἣ μὲν μ.ὅ 

οὖν ἀσαφὴς χαὶ ἀδηλουμένη προσβολὴ ἔοιχε τῷ μήπω χατὰ γαστρὸς ἐ 

ἐμβρύῳ διατυπωϑέντι, ἢ δὲ ἐναργὴς χαὶ τρανὴ μάλιστα τῷ διαπεπλασ- 

μένῳ χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστον τῶν ἐντός τε χαὶ ἐχτὸς μερῶν τετεχνιτευμένῳ 

181 χαὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἰδέαν ἀπειληφότι. νόμος δὲ ἐπὶ τούτοις ἐγράφη 
πάνυ χαλῶς χαὶ συμφερόντως τεϑεὶς οὗτος: ,ἐὰν μαχομένων ἀνδρῶν κ 

δύο πατάξῃ τις γυναῖχα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν χαὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐ- 

τῆς μὴ ἐξειχονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωϑήσεται' χαϑ᾽ ὅ τι ἄν ἐπιβαλῃ 

ὁ ἀνὴρ τῆς γυναιχός, δώσει μετὰ ἀξιώματος" ἐὰν δὲ ἐξειχονισμένον {, 

δώσει ψυχὴν ἀντὲ ψυχῆς“ (ἔχοά. 21,22.28).» οὐ γὰρ ἦν ὅμοιον, τέ: 

λειόν τε χαὶ ἀτελὲς διανοίας ἔργον διαφθεῖραι, οὐδὲ εἰχαζόμανον χαὶ ὑ 

138 χαταλαμβανόμενον, οὐδὲ ἐλπιζόμενον χαὶ ἤδη ὑπάρχον. διὰ τοῦτο ὅπου 

μὲν ἐπιτίμιον ἄδηλον ἐπ᾿ ἀδήλῳ πράγματι, ὅπου δὲ ὡρισαένον ἐπὶ τε- 

λείῳ νομοϑετεῖται, τελείῳ δὲ οὐχὶ τῷ πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ τῷ χατά 

τινα τέχνην τῶν ἀνεπιλήπτων γενομένῳ“ χυοφορεῖ γὰρ αὐτὸ οὐχ ἢ λα- 

βοῦσα, ἀλλ᾽ ἣ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, οἴησιν πρὸ ἀτυφίας ἐπαγγελλομένη. Ὁ 

χαὶ γὰρ ἀμήχανον ἀμβλίσχειν τὴν ἐν γαστρὶ λαβοῦσαν, ἐπεὶ τὸ φυτὸν 

ὑπὸ τοῦ σπείραντος ἐμπρεπὲς τελεσφορεῖσϑαι: τὴν δὲ ἔχουσαν οὐχ 

ἀνοίχειον, ἅτε νόσῳ χωρὶς ἰατροῦ χατεσχημένην. 

189 (2ῦ0.) Μὴ νομίσῃς δὲ τὴν ΓΑγαρ λέγεσϑαι ἑαυτὴν δρᾶν ἐν γαστρὶ 

ἔχουσαν διὰ τοῦ οἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει“ (ἄφη. 16, 4), ἀλλὰ τὴν Κ 

χυρίαν αὐτῆς Σάρραν. χαὶ γὰρ ὕστερον αὕτη περὶ ἑαυτῆς φησιν’ 

Ι ἐν] αἱ ἐν ΜὙαΚ λαμβάνουσαι οἱ ἔχοψσαι 8ογΓΙρδ8ὶ : ρτγίογθ ἰος0 ἔχουσαι, δἰ(εῦ 

λαυβάνουσαι Βαυεηί εοἀά., ἔχουσαι οἴη. Εὶ αἱ οῃ. ΟΕ 2 πεφύχασιν ἢ 
πολλάχι Μ ῷ πολλάχι Μ ποτὲ ἃ ποτὲ Ο ὅ τρανεῖς ΟΕ 
ἀναδέχεται Η 6. 1 μήπω ροβὶ ἐμβρύῳ νἱά. ἰγδηβρ. Ἰ δ᾽ 6Ε 8 χαὶ χα -- 
τετεχνιτευμένῳ οῃ. (ἃ τεχνιτευμένω Η 9 ἰδέαν οα!. κὶ 9. 10 δὲ ἐπὶ --- οὗτοί 
ου;. ἃ 9 τούτων σοηϊοΐὶο 10. 11 δύο ἀνδρῶν (ΚΕ .1) χαϑότι ΜΕ ἐπι 
βάλλη Ε 12 χαὶ Δηίθ δώσει δαὰ. ΟΕ 14. 1ὅ τέλειόν ο!. ΑΕ Πο1δ διαφϑείρεν 
ΟΕ οὐδ᾽ ΟΚ 16 οὐ ΠμΒἝ 75 Ὁ 18 δ᾽ ΟΕ γρμτίυβ τῶ 6Ε: οι. ΜΑΙ 
19 ἀντιλήπτων (αὐ, ἀνεπιλήπτῳ (8606). τῶν) εσοηϊοίο γενομένων ΜΑΗ! αὐτὸ 

Μδηρ.: αὐτὸν οοαα. 20 πρὸς (ΠΕ 21 τὴν ἐν] ἐν τῇ Εὶ ἐπὶ ΟΕ! 
22 τελεσφορεῖται Α 22) δ᾽ ΟΕ 28 χατισχημένην 24 δὲ ο. 
ΜΑ 25 τοῦ] τὸ Λα ἰδοῦσα] εἶδεν ὁχ ΠΙΧΧ οοηΐοεϊο 20 αὕτη (ο}8: 
αὐτὴ ΜΗ, σαυτὴ ΟΕ, αὐτὴν Α περὶ ἑαυτῆς Η: περὶ αὐτῆς ΜΑ, οα!. ΟΕ 
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ἰδοῦσα ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει, ἠτιμάσϑην ἐνώπιον αὐτῆς“ ((Ὀ1]4. 8). διὰ 140 

τί; ὅτι αἴ μέσαι τέχναι, χαὶ εἰ τὰ χαϑ᾽ αὑτάς, ὧν εἰσιν ἐγχύμονες, 

δρῶσιν, ἀλλά τοι πάντως ἀμυδρῶς ὁρῶσιν, ἀλλ᾽ ἐπιστῆμαι τηλαυγῶς 

χαὶ σφόδρα ἐναργῶς χαταλαμβανουσιν᾽ ἐπιστήμη γὰρ πλέον ἐστὶ τέχνης, 

5. τὸ βέβαιον χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου προσειληφυῖα. τέχνης μὲν γὰρ 14] 

ὄρος οὗτος’ σύστημα ἐχ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος 

εὔχρηστον, τοῦ εὐχρήστου διὰ τὰς χαχοτεχνίας ὑγιῶς προστιϑεμένου" 

ἐπιστήμης δέ' χατάληψις ἀσφαλὴς χαὶ βέβαιος, ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου. 

μουσιχὴν μὲν οὖν χαὶ γραμματιχὴν χαὶ τὰς συγγενεῖς χαλοῦμεν τέχνας 143 

10 --- χαὶ γὰρ οἷ ἀποτελούμενοι δι᾽ αὐτῶν τεχνῖται λέγονται μουσιχοί τε 

χαὶ γραμματιχοί ---, φιλοσοφίαν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐπιστήμας χαὶ 

φρόνιμοι γάρ εἰσι χαὶ σώφρονες καὶ 

φιλόσοφοι, ὧν οὐδὲ εἷς ἐν τοῖς τῆς διαλπεπονημένης ἐπιστήμης σφάλλεται 

δόγμασι, χαϑάπερ οἱ προειρημένοι ἐν τοῖς τῶν μέσων τεχνῶν ϑεωρή- 

15 μασιν. ὥσπερ γὰρ ὀφθαλμοὶ μὲν ὁρῶσιν, ὁ δὲ νοῦς δι᾿ ὀφθαλμῶν 148 

τηλαυγέστερον, χαὶ ἀχούει μὲν ὦτα, ὁ δὲ νοῦς δι᾿ ὥτων ἄμεινον, χαὶ 

ὀσφραίνονται μὲν οἱ μυχτῆρες, ἢ δὲ Ψυχὴ διὰ ῥινῶν ἐναργέστερον, χαὶ 

αἴ ἄλλαι αἰσθήσεις τῶν χαϑ᾽ αὑτὰς ἀντιλαμβάνονται, χαϑαρώτερον δὲ 

χαὶ εἰλιχρινέστερον ἣ διάνοια --- χυρίως γὰρ εἰπεῖν ἥδ᾽ ἐστὶν ὀφϑαλ- 

20 μὸς μὲν ὀφθαλμῶν, ἀχοὴ δὲ ἀχοῆς καὶ ἑχάστης τῶν αἰσθήσεων αἴσθη- 
σις εἰλιχρινεστέρα, χρωμένη μὲν ἐχείναις ὡς ἐν διχαστηρίῳ ὑπηρέτισι, 

----..---- .Ἅ.-» .ἅ.-οςο“ο“““ΦΠΠΕ[Π,ἾἝἽὙἽἝἷἝἕἝ΄.-. ....ςς..͵...ς....Ο.. 

1 ἠτιμάσϑην ὁοχ ΠΧΧ βοτγὶρβὶ: ἠτιμάσϑη ΜΗ, ἡτοιμάσϑη ΑὝ], 2 χαὶ εἰ τὰ χαϑ᾽ 
αὑτάς ΜΛΗ: χαὶ εἰ χαϑ᾽ αὑτὰς ΕΝ, χαὶ εἰ χαϑ᾽ αὑτὰς ἐπιστῆμαι (ἱ, χαὶ αἱ (γ6] οἷ) 
χατ᾿ αὐτὰς Μδηρ. ὃ ἀλλ αἱ δ᾽ (Ὲ 4 ἐναργῆ (ἰ. ἐστὶν Π 
6 ἐχ χαταλήψεων Μ( 3: ἐγχαταλήψεων ΑἩΝ(Ε") συγγεγυμνασμένων 56γ ρ8ὶ (οἵ. 

ϑαχίιη): ἐγγεγυμνασμένων ΜΗ(Ξ Ν, ἐγγεγυμνασμένον Α(ΣΤΕ 8 ἐπιστήμη ΜΑΗ! 
βεβαία ΟΕΝ ἀμετάπτωτον 10 γὰρ οι. ], ἀποκαλούμενοι (ἰ 

12 γάρ] τε γάρ ΔΕΝ 18. 14 τῆς --- δόγμασι οὐ. (ἰ 18 τῆς οι. ΕΝ 
διαπεπονημένοις Ν 1ὅ γὰρ] γὰρ οἱ α μὲν Ὁ Ν 10 ἀχούειν Εὶ 11 ὀσφραί- 
νονται ΟΕΝ:: ὀσφρῶνται ΜΑῊ 18 αἱ ἴῃ πιρ. Η2, οὐ. Εὶ χατ᾽ αὐτὰς Οξκ 
20 ἑχάστης [{3: ἑχάστης δὲ (ΕΝ, ἑχάστη ΜΑΗ! 21 χρωμὲν 6', χρωμένη α3 

(οπι. μὲν) 

2---102,15 Ν᾿ ([ο]. 161}. ὅτι αἱ μέσαι --- ἐχείνη. 5.55. διοῦδουβ Ες]. 11 7.19 Υ. 8. 
εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην χατάληψιν ἀσφαλῇ χαὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου’ ἑτέρως δὲ ἐπι- 
στήμην σύστημα ἐκ χαταλήψεων .. .. ϑοχίι8ϑ ἔπιρ. Δάν. τηαίῃθπι. 1 10 ρ. 616,24 Ιλ, (εἱ 

α]10]) πᾶσα τοίνυν τέχνη σύστημά ἐστιν ἐχ χαταλήψεων συγγεγυμνασμένων χαὶ ἐπὶ τέλος 

εὔχρηστον τῷ βίῳ λαμβανόντων τὴν ἀναφοράν (εἴ. Ζ6]16Γ, ΡΒ1105. τ. 11} μ. Τὺ οἵ 

ΟΙο. Αἰοχ. εἀ. Ὀἰπά. 1 ρ. 284). Ζϑηοηΐϊβ δᾶπῃς ἀθβηϊ Ἰοπθαὶ 6586. ΟἸΥπιρίοαοτιιβ 

ἰοδίδίαγ; νυ. Ὀ᾽ΟΏγ811 ΤὨτγδοὶβ δγίθια οὰ. {Ππ]Π|)) ρ. ΧΟΙ͂Χ. 
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διχάζουσα δ᾽ αὐτὴ τὰς φύσεις τῶν ὑποχειμένων, ὡς τοῖς μὲν συναινεῖν, 

τὰ δὲ ἀποστρέφεσθαι ---, οὕτως αἱ μὲν λεγόμεναι μέσαι τέχναι ταῖς χατὰ 

τὸ σῶμα δυνάμεσιν ἐοιχυῖαι τοῖς ϑεωρήμασιν ἐντυγχάνουσι χατά τινας 

ἁπλᾶς ἐπιβολάς, ἀχριβέστερον ὃὲ ἐπιστῆμαι χαὶ σὺν ἐξετάσει περιττῇ. 

144 ὃ γὰρ νοῦς πρὸς αἴσϑησιν, τοῦτ᾽ ἐπιστήμη πρὸς τέχνην ἐστί: χαϑάπερ ὅ 

γὰρ αἴσϑησίς τις αἰσϑήσεων, ὡς ἐλέχϑη πρότερον, ἐστὶν ἢ ψυχή Ὁ Ὁ π 

ἐχείνων μὲν οὖν ἑχάστη μιχρὰ ἄττα τῶν ἐν τῇ φύσει παρεσπάσατο, 

περὶ ἃ πονεῖται χαὶ πραγματεύεται, γραμμὰς μὲν γεωμετρία, φϑόγγους 

δὲ μουσιχή, φιλοσοφία δὲ πᾶσαν τὴν τῶν ὄντων φύσιν: ὕλη γάρ ἐστιν 

αὐτῆς ὅδε ὃ χόσμος χαὶ πᾶσα ἣ τῶν ὄντων ὁρατή τε χαὶ ἀόρατος οὐ- 10 

146 σία. τί οὖν θαυμαστόν, εἰ ἢ τὰ ὅλα χαϑορῶσα ϑεᾶται χαὶ τὰ μέρη, 

χαὶ ἄμεινον ἐχείνων, ἅτε ὀφθαλωοῖς μείζοσι καὶ ὀξυδερχεστέροις ἐνομ- 

τωϑεῖσα: εἰχότως οὖν ἣ χυρία φιλοσοφία τὴν μέσην παιδείαν, 

τὴν ϑεραπαινίδα αὐτῆς, ἐγχύμονα ϑεάσεται μᾶλλον ἣ ἑαυτὴν ἐχείνη. 

146 (26.) καίτοι γ᾽ οὐδὲ τοῦτό τις ἀγνοεῖ, ὅτι πάσαις ταῖς χατὰ μέρος 15 

τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ σπέρματα, ἐξ ὧν ἀναβλαστεῖν ἔδοξε τὰ ϑεωρής- 

ματα, φιλοσοφία δεδώρηται. ἰσόπλευρα γὰρ χαὶ σχαληνὰ χύχλους τε 

χαὶ πολυγώνια χαὶ τὰ ἄλλα σχήματα γεωμετρία προσεξεῦρε, σημείου 

δὲ χαὶ γραμμῆς χαὶ ἐπιφανείας χαὶ στερεοῦ φύσιν, ἃ δὴ ῥίζαι χαὶ 

147 ϑεμέλιοι τῶν λεχϑέντων εἰσίν, οὐχέτι γεωμετρία. πόϑεν γὰρ αὐτῇ λέ- 20 

γεῖν δριζομένῃ, ὅτι σημεῖον μέν ἐστιν οὗ μέρος οὐδέν, Ἰραμμὴ δὲ μῆ; 

χης ἀπλατές, ἐπιφάνεια δὲ ὃ μῆχος χαὶ πλάτος μόνον ἔχει, στερεὸν δὲ 

ὃ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, μῆχος, πλάτος, βάϑος; ταῦτα γὰρ ἀνα- 

148 χειται φιλοσοφίᾳ χαὶ ἢ περὶ ὄρων πραγματεία πᾶσα τῷ φιλοσόφῳ. τό 

1ε μὴν γράφειν χαὶ ἀναγινώσχειν γραμματιχῆς τῆς ἀτελεστέρας ἐπάγ- 25 

2 τὰ ΟΕΒΝ: τοὺς ΜΑ(ΗὉ δ᾽ ΟΕΝ ὃ τοῖς οῃ. ΔΗ! 4 δὲ) δὲ αἱ 

σξν 6 αἰσϑήσεως οὕτως τέχνη τις τεχνῶν ἐπιστήμη 5ΌΡ0]60 ἡ ἄττα 

ΑΝ: ἅττα ΜΗ, τὰ (ΟΕ παρεπεσπάσατο Εὶ 9 πᾶσα α Ι0 ὃ οῃ. ΜΑ 

τῶν οπι. Η δηίθ τε γϑ8. ἢ 11 ἡ οπι. ΑΟΕΝ ϑεάσεται ΟΕΝ 
12. 135 ὀμματωθϑεῖσα ΟΕΝ 18 οὖν οι. Η μεγίστην α 14 ἐχείνην 

ἈΠΕ 18. γε (Ε τοῦτό] τότε Μ 16 (τέχναις) τὰς οοῃϊοεῖο 11 γὰρ 

οη. ΟΕ 18 πολυγώνια Μ113: πολύγωνα ΠΕ, πολύγονα Α γεωμετρίαν 
Η1],! προεξεῦρε οοηΐ. Μδηρ. 19 ἐπιφανείας χαὶ γραμμῆς Η 
στερεᾶς ((ΟΥΓ. ΟΧ στερεοῦ) φύσεως 20. 21 αὐτὴ λέγει ὁριζομένη Τγη. 
21 ὁρίζομεν ἢ ΟΕ ροβί οὐδὲν δἀὰ. ἐστι (ἃ 22 ροβί ἀπλατές διά. ἐστὶν 
ΘΕ 28 γὰρ] δὲ (ΠΕ 25 χαὶ)] ἣ ΟΕ 

25. 108,2 εἴ, Ὀ᾽οὨΥ 811 ΤῊγδοὶβ ἀγίει ὃ 1 ρ. ὅ ὕ]]ζ. 
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γελμα, ἣν παρατρέποντές τινες γραμματιστιχὴν χαλοῦσι, τῆς δὲ τελειο- 

». 541 Μ. τέρας ἀνάπτυξις τῶν παρὰ ποιηταῖς τε χαὶ συγγραφεῦσιν. [ ἐπειδὰν οὖν 

περὶ τῶν τοῦ λόγου διεξέρχωνται μερῶν, τότε οὐ τὰ φιλοσοφίας εὑρή- 

ματα παρασπῶνταί τε χαὶ παρεργολαβοῦσι; ταύτης γὰρ ἴδιον ἐξετάζειν, 149 

δ τί σύνδεσμος, τί ὄνομα, τί ῥῆμα, τί χοινὸν ὄνομα, τί ἴδιον, τί ἐλλιπὲς 

ἐν λόγῳ, τί πλῆρες, τί ἀποφαντόν, τί ἐρώτημα, τί πύσμα, τί περιξχτι- 

χόν, τί εὐχτιχόν, τί ἀρατιχόν: τὰς γὰρ περὶ αὐτοτελῶν χαὶ ἀξιωμάτων 

χαὶ χατηγορημάτων πραγματείας ἦδ᾽ ἐστὶν ἢ συνθεῖσα. ἡμίφωνον δὲ 1580 

ἢ φωνῆεν ἢ παντελῶς ἄφωνον στοιχεῖον ἰδεῖν, χαὶ πῶς ἔχαστον τούτων 

10 εἴωϑε λέγεσϑαι, χαὶ πᾶσα ἢ περὶ φωνῆς καὶ στοιχείων χαὶ τῶν τοῦ 

λόγου μερῶν ἰδέα οὐ φιλοσοφίᾳ πεπόνηται χαὶ χατήνυσται; βραχείας δ᾽ 

ὥσπερ ἀπὸ χειμάρρου σπάσαντες λιβάδας χαὶ βραχυτέραις ταῖς ἑαυτῶν 

ψυχαῖς ἐναποῦλίψαντες τὸ χλαπὲν οἱ φῶρες οὐχ ἐρυϑριῶσι προφέροντες 

ὡς ἴδιον. 

15 (21.) Οὗ χάριν φρυαττόμενοι τῆς χυρίας, ἧ τὸ χῦρος ὄντως χαὶ ἢ [6] 
τῶν ϑεωρουμένων ἀνάχειται βεβαίωσις, ἀλογοῦσι. συναισϑομένη δὲ αὕτη 

τῆς ὀλιγωρίας τούτων ἐλέγξει χαὶ μετὰ παρρησίας φήσει" αἀδιχοῦμαι 

χαὶ παρασπονδοῦμαι τό γε ἐφ᾽ ὑμῖν ὁμολογίας παραβαίνουσιν. ἀφ᾽ οὗ [52 

Ἱὰρ ἐνεχολπίσασϑε τὰ προπαιδεύματα, τῆς ἐμῆς ϑεραπαινίδος τὰ ἔγγονᾳ, 

90 τὴν μὲν ὡς γαμετὴν ἐξετιμήσατε, ἐμὲ ὃὲ οὕτως ἀπεστράφητε, ὡς 

1 γραμματιστιχὴν ΕΥ: γραμματιχὴν σαίοτὶ 2 τε οὔ. κὶ ὃ περὶ οὐ. (ΤΕ 

τότε οαι. ΑΟΕ ὃ. 4 εὑρήματα Εἰ: εὑρέματα ἐοίθτϊ 4 τε οὐ. ἢ ὅ ὄνομα, 

τί ἴδιον, τί χοινόν, τί ἐλλιπὲς (Ε΄ (οοἴοτ8. ΟἸη 8515) ἐλλειπὲς ΜΠ 0 ἀπο- 
φαντός α πεῦσμα ΟΕ", πτύσμα Λ 6. 1 τί περιεχτιχόν οὐ. ΟΕ, τί 
προσταχτιχόν σΟηΐςο]0, 8Πὶ περιεχτιχόν (ν. {ΠΠἸϊσὶϊ πα ϊοθῖῃ) ἤὰ θη ρμοτγίϊηοί. 

ἰ εὐχτιχόν, τί ἀρατιχόν 5ογρδὶ: εὐχτιχόν Μ, ὁρατιχόν Α, εὖ τί χαχόν ἄρα (1, εὖ, χαχὸν 

δὲ τί Η τὰς γὰρ] χαὶ γὰρ τὰς ἢ 8 δὲ οῃῃ. ἡ 8. 98 δὲ --- ἄφωνον 

δαά. ἱπ χ. ΝΜ, δὲ δα4. Η3 9 στοιχεῖον οἴῃ. Εὶ 11 διαπεπόνηται 60- 
Ὠΐςῖο χατανυσται (ἃ (ἡ 8. 8.), τηνυ ἴῃ ϑ9ραιἴ0 οἵη. Α δὲ ΜΑ 

12 ταῖς 6ΕῊ2: οὐ. ΜΑΗῚ 18 ἐναποχρύψαντες οσοηΐ. δίδηξ. 
φωστῆρες ἃ προσφέροντες Α(! 105 1 ἢ Δ 16 αὕτη (ΕῚ,3: 
οὔ. δοϊοτὶ, αὐτὴ Υ 11 τούτων (ἐΕ : οὐ. σοἰοτὶ φησὶν ΔΕ, ονδηϊα πὶ 
πη ἃ 19 ἐχολπίσασϑε α 

5 88. οἵ, [βδογί. Ὀίορ. ΥἼ1 60 οἱ Ὀοηγβίυπι, οἰ 6 αρτῖς, ὃ 14]. 15 544. Ο»ὶφ. 

(ὐπιπιεπί. ἐπ Θεη. Ρ. 96 (αὐ (ἀοη. 16,3): ἐπίτηδες οὐχ ἐσαφηνίσϑη τὸ ὑπὸ τίνος, ἵνα ἡμεῖς 

ζητήσαντες εὕρωμεν, ὅτι πέφυχεν ἀτιμάζεσθαι ἀρετή, ἡνίχα τὰ προπαιδεύματα γεννήσῃ, οὐ 
πάντως ὑπὸ τοῦ Δβραάμ, ἀλλ᾽ ἦτοι ὑπὸ τῆς παιδίσχης ἢ τῶν χαιρόντων πρὸ τῆς γενέσεως 
τῶν χρειττόνων τοῖς γεννήυμασιν αὐτῆς. 
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μηδὲ πώποτε ἐς ταὐτὸν ἐλθόντες. ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ μὲν ταῦτα περὶ ὑμῶν 

ὑπείληφα, ἐχ τῆς φανερᾶς πρὸς τὴν οἰχέτιν ὁμιλίας τὴν ἄδηλον πρὸς 

ἐμὲ αὐτὴν ἀλλοτρίωσιν τεχμαιρομένη" εἰ δ᾽ ὑμεῖς ἐναντίως ἣ ὡς 

ὑπείληφα διάχεισϑε, γνῶναι μὲν ἀμήχανον ἑτέρῳ, ῥάδιον δὲ μόνῳ ϑεῷ. 
108 διόπερ οἰχείως ἐρεῖ: ,χρίναι ὁ ϑεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ“ ((6η. ὁ 

10,5., οὐ προχατεγνωχυῖα ὡς ἠδιχηχότος, ἀλλ' ἐνδοιάζουσα ὡς τάχ᾽ 
ἄν ἴσως χαὶ χατορθοῦντος: ὅπερ ἀψευδῶς οὐχ εἰς μαχρὰν ἀναφαίνεται 

δι’ ὧν ἀπολογούμενος χαὶ τὸν ἐνδοιασμὸν αὐτῆς ἐξιώμενός φησιν" 

οἰδοὺ ἢ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὐτῇ, ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἡ“ 
184 (ἄοη. 16,6). χαὶ γὰρ ὃ παιδίσχην εἰπὼν ἀμφότερα ὁμολογεῖ, τό τε 1" 

δούλην χαὶ τὸ νηπίαν εἶναι --- τὸ γὰρ τῆς παιδίσχης ὄνομα ἑχατέρῳ 

τούτων ἐφαρμόζει ---, συνομολογεῖ δὲ πάντως εὐθὺς χαὶ τἀναντία, τῇ 

μὲν νηπίᾳ τὴν τελείαν, τῇ δὲ δούλῃ τὴν χυρίαν, μονονοὺ βοῶν ἄντι- 

χρυς, ὅτι τὴν μὲν ἐγχύχλιον παιδείαν χαὶ ὡς νεωτέραν χαὶ ὡς ϑεραπαι- 

νίδα ἀσπάζομαι, τὴν δὲ ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν ὡς τελείαν χαὶ δέσποι- 19 

105 ναν ἐχτετίμηχα. τὸ δὲ ,ἐν ταῖς χερσί σου“ δηλοῖ μὲν τὸ ὑποχείριός 

ἐστί σοι. σημαίνει δὲ χαὶ τοιοῦτον ἕτερον. τὰ μὲν τῆς δούλης εἰς 

χεῖρας | ἀφιχνεῖται σώματος --- σωματιχῶν γὰρ ὀργάνων χαὶ δυνάμεων ρ. Ὁ 

τὰ ἐγχύχλια χρεῖα ---, τὰ δὲ τῆς χυρίας εἰς ψυχὴν ἔρχεται" λογισμοῖς 

[66 γὰρ τὰ χατά τε φρόνησιν χαὶ ἐπιστήμην ἀνατίθεται. ὥσϑ᾽ ὅσῳ δυνα- ἘΠΞααο 

τώτερον χαὶ δραστιχώτερον χαὶ τοῖς ὅλοις χρεῖττον διάνοια χειρός ἐστι, 

1 μηδέποτε Α εἰς ΟΕ αὑτὸν ἃ ἴσως (οὐχ ὀρϑῶς) 6. στ. εοηϊοῖο 
μὲν οὐ. ΟΕ περὶ] ὑπὲρ Εὶ 2 οἰχέτιν] παιδίσχην οα!. ΟΕ 2. ὃ ἄδη- δ΄ 
λον --- αὐτὴν οι. ἃ ὃ εἰ δ᾽ ΜΑΗ: τάχα δὲ ΟΕ, τάχα χαὶ 1,3 ὑμῖν ἐναν-- “Ὁ 
τίον 1,1 4 γνώμην ἀμήχανον μὲν ἑτέρω συνιδεῖν, ῥάδιον ΟΕ 6 προχατεγνωχυΐακ-» ΞΞ5Ὲ 

Η: προχατεγνωχυίας ΜΑ, χατεγνωχυῖα ΟΕ ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ἀντ᾽ α, ἀλλ᾽ ἅτ᾽ Ε τάχακ-» “ἃ 

Θσξ ἀψευδῶς οὐχ οι. ἃ μαχρὸν Η ἀνεφαίνετο ἃ 9 ἦ ΟΕ (Ο6ΙΘ6α..)- «Ο: 
οι". ΜΛΗ͂ ὀ 0 ὁμολογεῖ ἀμφότερα ΒΞ ὀ [1 νηπίαν Τυγῃ.: νήπιον οὐ,  ἑἙκατέ--- ΞΕ 
ρων ἃ 12 ἐναντίαν γν6] τἀναντία (τῇ ἐπιστήμῃ) σΟὨΪεἷο 18 νηπία τὴν τελείαν 0ο- 
τελεία τὴν νηπίαν ΜΑῊ μονονουχὶ ΟΕ 15 δ᾽ ΟΕ 8]. χαὶ] τε χαὶ ( 
11 σημεῖον δὲ πέφυχε χαὶ ἑτέρου τοιούτου Η 18 χρείας εοηΐ. Μδηρ. σά 
Ἡ: σώματα ΜΑ, οὔ. ΟΕ 19 ἔρχονται Η ᾿ 19. 20 λογισμῶ τε γὰρ ΟΕῚ,2 

20 τε οω. (ἘΚ ὡς (ἰ, οτ!. Εὶ 21 ροϑί δραστιχώτερον δὰ. ἀδυνατώτερον Μ 
χρείττω ἢ διάνοια χειρός Μδηρ.: διάνοια χρεῖος ἀΕῊ 3, διανοίας χρεῖος ΜΑΗ!: 

9. 14---16 (ἰἴεπι. Αἰεπ. δίγοηι. ἴἷ 2 Ὁ. 326 ῬιΣ , ἰδοὺ ἡ παιδίσχη ἐν ταῖς χερσί σου, χρῶ αὐτηαθ!ας 

ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἢ“ φησὶ δηλῶν, ὅτι ἀσπάζομαι μὲν τὴν χοσμιχὴν παιδείαν καὶ ὡς νε΄ 
τέραν καὶ ὡς σὴν ϑεραπαινίδα, τὴν δὲ ἐπιστήμην τὴν σὴν ὡς τελείαν δέσποιναν τιμῶ χαε 8 
σέβω. 
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τοσούτῳ τῆς ἐγχυχλίου μουσιχῆς ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν ϑαυμασιωτέ- 

ραν εἶναι νενόμιχα χαὶ διαφερόντως ἐχτετίμηχα. λαβοῦσα οὖν, ὦ χαὶ 

ὑπάρχουσα χαὶ πρὸς ἐμοῦ νομιζομένη χυρία, τὴν ἐμὴν ἅπασαν παιδείαν 

ὡς ϑεραπαινίδι χρῶ, ,ὡς εὐάρεστόν σοι.“ τὸ δὲ σοὶ εὐάρεστον οὐχ [67 

ὅ ἀγνοῶ ὅτι πάντως ἐστὶν ἀγαϑόν, εἰ χαὶ μὴ προσηνές, χαὶ ὠφέλιμον, εἰ 

χαὶ μαχρὰν τοῦ ἡδέος ἀφέστηχεν. ἀγαθὸν δὲ χαὶ ὠφέλιμον τοῖς ἐλέγ- 

χοῦ δεομένοις νουϑεσία, ὃ ἑτέρῳ ὀνόματι χάχωσιν ὁ ἱερὸς μηνύει 
λόγος. 

(2ῶ8.) Διόπερ ἐπιφέρει: οχαὶ ἐχάχωσεν αὐτὴν“ (ἃἋη. 16,6), 1δ8 

10 ἴσον τῷ ἐνουθέτησε χαὶ ἐσωφρόνισΞ. λυσιτελὲς γὰρ σφόδρα τοῖς ἐν 

ἀδείᾳ χαὶ ἐχεχειρίᾳ, χαϑάπερ ἵπποις ἀφηνιασταῖς, ὀξὺ χέντρον, ἐπεὶ 

μάστιγι μόλις χαὶ ἀγωγῇ δαμασϑῆναι χαὶ τιϑασευθϑῆναι δύνανται. ἣ τὰ 189 

προχείμενα ἄϑλα οὐχ ὁρᾷς τοῖς ἀνεπιπλήχτοις; λιπῶσιν, εὐρύνονται, 

πιαίνονται, λαμπρὸν πνέουσιν: εἶτα αἴρονται τὰ ἀσεβείας, οἱ παναῦλιοι 

15 χαὶ βαρυδαίμονες, οἰχτρὰ βραβεῖα, (ἐπ᾿) ἀϑεότητι χηρυττόμενοι χαὶ 

στεφανούμενοι. διὰ γὰρ τὴν λείως ῥέουσαν εὐτυχίαν ὑπέλαβον ἑαυτοὺς 

εἶναι τοὺς ὑπαργύρους καὶ ὑποχρύσους ϑεούς, νομίσματος χεχιβδηλευμέ- 

νοῦ τὸν τρόπον, τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ ὄντως ὄντος ἐχλαϑόμενοι. μαρτυρεῖ 160 

δὲ χαὶ Μωυσῆς ἐν οἷς φησιν’ ,ἐλιπάνϑη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη χαὶ 

ἐγχατέλιπε ϑεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτόν “ (Ποαΐ. 32,15)" ὥστε εἰ ἢ ἐπὶ 

πλέον ἄνεσις τὸ μέγιστον χαχόν, ἀσέβειαν, ὠδίνει, τοὐναντίον ἢ μετὰ 

νόμου χάχωσις ἀγαθὸν τέλειον ἀποτίχτει, τὴν ἀοίδιμον νουϑεσίαν. 

ἐνθένδς ὀρμηϑεὶς χαὶ τῆς πρώτης ἑορτῆς τὸ σύμβολον ,ἄρτον χαχώ- [6] 

σεως“ εἶπε (Ὠοαυΐ. 16,3), τὰ ἄζυμα. χαίΐτοι τίς οὐχ οἷδεν, ὅτι ἑορταὶ 

ΦΣ ϑαυμασιώτερον (ΚΕ 2 ἐντετίμηχα ΟΝ ὦ) ὡς ΕἸ,3 ὃ νομιζομένην χυρίαν Α 

Θεσι Η!, οοτγ. ἰὰ ρ. Η2 4 ϑεραπαινίδα Α, ἴοτγί. ταοῖθ 6 τοῖς] τῆς Εὶ 
"ν ουϑεσίας ΕἸ,2 ὃ] δὲ δ Α χαχώσεως ΠΟὨΪΟΪΟ ναὶ ὀνομάζει ρῥγο μηνόει 
Ἐκ λέσας) ὁ οοηί, (ὉΠη ὁ ἱερὸς μηνύει (ΠΕ: μηνύει ὁ ἱερὸς Μ ΛΗ 10 ἴσων 

ἀδείω Εὶ ἐχχεχειρία Μ 12 τιϑασσευϑῆναι (ἐΕ ἣ (ΕΗ: οὐ. ΜΑ(Π}), ἢ 
ἴλπτη., ἡ (ἡ ἰπ ἀρροῃαϊςο) δηρ. 18 τοῖς ἀνεπιπλήχτοις ,αὐἱάδη) υἱγὶ ἀοοί “ (Δ8η6..): 

'ξς ἀνεπιπλήχτως ΑΕ, τοὺς ἀνεπιπλήχτους ΜΑΗ εὐρύνονται ὁπ). ἀ, παχύνονται οοηΐ. 
ὅν, χγρ (ν. [ἴη. 19) 14 αἱροῦνται (13 15 ἐπ᾽ δΔἀαϊαὶ 18. 16 χαὶ στεφανούμενοι 01. 

ἘΣ 11. 18 χεχιβδηλευμένοι (Ε΄, ἰοτί. γοσία., 5] ροῖΐς ἀθοϑί δ᾽αυΐϊὰ, νϑ]ΐ ἑαυτοὺς 

ἊἋ Θρμαχαράττοντες (μιμησάμενοι δα. ΟΟἢ ἢ) 18 ὄντος ὄντως ΟΕ 19 χαὶ οῃ. ΟΕ 

[ «ανσῆς ΗῸΕ 21] ἄφεσις ἃ, 808 ροϑὶ φ Γᾶ8. δηΐθ ἡ 864. δὲ (13 20 ἐν- 
ἔνδεν Π, ἐντεῦϑεν ΟΕ 4 χαί τοις Εὶ 

»- 

᾿ς ἐδίά. ,καὶ ἑχάκωσεν αὐτὴν Σάρρα“ ἴσον τῷ ἐσιωοφρόνισε χαὶ ἐνουϑέτησεν. 
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χαὶ ϑαλίαι περιποιοῦσιν ἱλαρὰς εὐφροσύνας χαὶ εὐθυμίας, οὐ χκαχώσεις: 

102 ἀλλὰ δῆλον, ὡς ὀνόματι χαταχέχρηται πόνου, τοῦ σωφρονιστοῦ. τὰ γὰρ 

πλεῖστα χαὶ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἀσχητιχαῖς αϑλήσεσι χαὶ ἡβῶσι πόνοις 

εἴωϑε περιγίνεσϑαι- ψυχῆς δὲ ἑορτὴ ζῆλος ὃ τῶν ἀρίστων χαὶ τελεσφο- 

ρούμενος πόνος. οὗ χάριν διείρηται χαὶ ,,ἐπὶ πιχρίδων τὰ ἄζυμα ὁ 

ἐσθίειν (Εχοα. 12,8) οὐχ ὡς προσεψήματος, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὴ οἰδεῖν 

χαὶ ἀναζεῖν ταῖς ἐπιθυμίαις, ἐστάλθϑαι δὲ χαὶ συνῆχϑαι πρὸς ἀηδίας οἱ 

πολλοὶ τίθενται, πιχρὸν ᾿γούμενοι τὸ [ ἀπομαϑεῖν τὸ πάϑος, ὅπερ ἐστὶν ρ.. 

168 εὐφροσύνη χαὶ ἑορτὴ διανοίᾳ φιλάϑλῳ. (239.) ταύτης ἕνεχα μοι δοχεῖ 

τῆς αἰτίας ἐν χωρίῳ, ὃ χέχληται πιχρία, τὰ νόμιμα ἀναδιδαχϑῆναι" τ 

ἡδὺ μὲν γὰρ τὸ ἀδιχεῖν, ἐπίπονον δὲ τὸ διχαιοπραγεῖν᾽ τοῦτο δέ ἐστιν 

ὁ ἀφψευδέστατος νόμος. ἐξελθόντες, γάρ φησιν, ἐχ τῶν Αἰγυπτιαχῶν 

παθῶν οἶλϑον εἰς Μερρά, καὶ οὐχ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἐχ Μερρῶν'’ 

πιχρὸν γὰρ ἦν. διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκχείνου 

πιχρία. χαὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς χατὰ Μωυσῇ λέγοντες. τί πιόμεϑα: 15 

ἐβόησε δὲ Μωυσῆς πρὸς χύριον, χαὶ ἔδειξεν αὐτῷ χύριος ξύλον, καὶ 

ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐγλυχάνθη τὸ ὕδωρ. ἐχεῖ ἔϑετο αὐτῷ 

δικαιώματα χαὶ χρίσεις, χἀχεῖ αὐτὸν ἐπείραζεν“ (ἔΕχοά. 1ῦ,28---25). 

1064 ἢ γὰρ ἄδηλος ἀπόπειρα καὶ δοχιμασία τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῷ πονεῖν 

χαὶ πιχραίνεσϑαι’ ὅπῃ γὰρ ταλαντεύσει, χαλεπὸν διαγνῶναι. οἱ μὲν - 

γὰρ προχαμόντες ἀνέπεσον, βαρὺν ἀντίπαλον ἡγησάμενοι τὸν πόνον, χαὶ 

τὰς χεῖρας ὑπ᾽ ἀσθενείας ὥσπερ ἀπειρηχότες ἀϑληταὶ χαϑῆχαν, παλιν- 

160 δρομεῖν εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ πάϑους ἐγνωχότες. οἱ δὲ 

1. ϑάλειαι 6, ϑάλιαί τε Εὶ ποιοῦσιν Εὶ εὐθυμίας χαὶ εὐφροσύνας ΟΕ 4 δῪῊ 
ὀργὴ ΜᾺ 4, ὃ τελεσφορούμενος ΜΑΕ: τελεσφορουμένου (αὐ, τελεσφορουμένων Η 
ὅ πόϑος οοηΐ. Μδηρ. διήρηται Λα 6 ὡς] οὕτως προσεψήμα-πο 
ἨΘΕ: προσεψέματος ΜΔ, προσοψήματος ν ἐπὶ τὸ ὦ, ἐπὶ τῶ Εὶ 1 ἀναξῆν . 

ἀνάγειν (1, ἀναζητεῖν Η 9 ἑορτὴ χαὶ εὐφροσύνη Η δοχῶ ΟΕ Ι0. 4 
χωρίω ὃ χέχληται ΕΗ; ἐγχωρίως χεχλῆσϑαι ΜΑΗ!Ὶ πιχρὰ α τὰ νόμεε 

ΟΙὨ. Α ἀναδειχϑῆναι ΟΕ 11 ἐπίπονον] πιχρὸν εσομΐ. δηρ. 12 ἀψευδὴς ΜΑ 
13 Μερρά 58οτῖρβὶ (βἷς Η͂! υὧἱ νἱα.): Μερὰν Εἰ, Μερράν εοίοτὶ πιεῖν) τοῦ πιεῖν 
ἘΣ. ἐχ] ἀπὸ ΑΕ Μερρῶν ΜΑ: Μερρὰν (ἰ, Μερὰν Ε, Μερρᾶς Η 14 ἐκεί. 
νου Οπ]. (1 Ε 1 ἐγόγγυζεν (ἱ Μωυσῇ Α: Μωσῇ οδἰοτί πιόμεϑα ρῥτίυβ Η: 

πιώμεϑα οοίοτὶ 16 Μωσῆς ΑΟἙ 17 χαὶ ἐγλυχάνϑη τὸ ὕδωρ οπι. Α 
18 χρίσεις (1: χρίσιν σοἰοτὶ ἐπείραζεν αὐτόν (ΟΕ 20 ταλαντεύση ΕΗ! 
21 προχάμνοντες ({Ε ἀνέπεσαν Εὶ 22 ὑπ ἐπ α ροβϑί ἀπειρηχότες δ({. 
ἄϑλοις (ΤῈ ἐχάϑισαν (ΤῈ 28 ἐπεὶ α ἐπὶ --- πάϑους οῃ. (ΣΕ 

2-- ὈᾺΝ [0]. 274.- Φίλωνος Απίοῃ. 810]. 1 40 .0]. 1128: τὰ πλεῖστα --- περιγίνεσθαι. 
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τὰ φοβερὰ χαὶ δεινὰ τῆς ἐρήμης πάνυ τλητιχῶς χαὶ ἐρρωμένως ἀνα- 

δεχόμενοι τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου διήϑλησαν ἀδιάφϑορον χαὶ ἀήττητον 

φυλάξαντες χαὶ τῶν τῆς φύσεως ἀναγχαίων χατεξαναστάντες, ὡς πεῖναν, 

δίψος [ῥῖγος], χρύος, ϑάλπος, ὅσα τοὺς ἄλλους εἴωϑε δουλοῦσϑαι, χατὰ 

5 πολλὴν ἰσχύος περιουσίαν ὁπάγεσϑαι. αἴτιον δὲ ἐγένετο οὐ Ψιλὸς ὁ 160 

πόνος, ἀλλὰ σὺν τῷ γλυχανθῆναι" λέγει γάρ’ ,ἐγλυχάνθη τὸ ὕδωρ,“ 

ἡλυχὺς δὲ χαὶ ἡδὺς πόνος ἑτέρῳ ὀνόματι φιλοπονία χαλεῖται. τὸ γὰρ 

ἐν πόνῳ γλυχὺ ἔρως ἐστὶ χαὶ πόϑος χαὶ ζῆλος χαὶ φιλία τοῦ χαλοῦ. 

μηδεὶς οὖν τὴν τοιαύτην χάχωσιν ἀποστρεφέσθω, μηδ᾽ ,ἄρτον χαχώ- 167 

30 σεως“ νομισάτω ποτὲ λέγεσθαι τὴν ἑορτῆς χαὶ εὐφροσύνης τράπεζαν 

ἐπὶ βλάβῃ μᾶλλον ἢ ὠφελείᾳ: τρέφεται γὰρ τοῖς παιδείας δόγμασιν ἣ 

νουϑετουμένη ψυχή. (80.) τὸ ἄζυμον πέμμα τοῦτο οὕτως ἐστὶν ἱερόν, 168 

ὥστε χρησμοῖς προστέταχται δώδεχα ἄρτους ἀζύμους ταῖς φυλαῖς 

ἰσαρίϑμους προτιϑέναι ἐπὶ τῆς ἐν τοῖς ἀδύτοις χρυσῆς τραπέζης 

156 (χοα. 28, 29), καὶ χαλοῦνται προϑέσεως. χαὶ νόμῳ δὲ ἀπείρηται 169 

πᾶσαν ζύμην καὶ πᾶν μέλι προσφέρειν τῷ βωμῷ ([μον. 2,11)" χαλεπὸν 

Ἰὰρ ἣ τὰς γλυχύτητας τῶν χατὰ τὸ σῶμα ἡδονῶν ἣ τὰς τῆς ψυχῆς 

ἀραιὰς χαὶ χαύνους ἐπάρσεις χαϑιεροῦν ὡς ἅγια, τὰ φύσει βέβηλα χαὶ 

ἀνίερα ἐξ αὐτῶν. ἀρ’ οὖν οὐχ εἰχότως ἐπισεμνυνόμενος ὁ προφήτης 110 

2 “λύγος, ὄνομα Μωυσῆς, ἐρεῖ" ομνησϑήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδὸν ἣν ἤγαγέ σε 

χύριος ὁ ϑεὸς ἐν ἐρήμῳ, ὅπως ἄν χαχώσῃ σε χαὶ ἐχπειράσῃ σε χαὶ 

φάάε διαγνωσθῇ τὰ ἐν χαρδίᾳ σου, εἰ φυλάξεις ἐντολὰς αὐτοῦ ἣ [| οὗ" καὶ 

ἐχάχωσέ σε χαὶ ἐλιμαγχόνησέ σε χαὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐχ 

ἤδεισαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐχ ἐπ᾿’ ἄρτῳ μόνῳ 
Ἐπ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ στόματος 

Ι αεἧς ἐρήμης ΜΗ! ΕΖ: τοῖς ἐρήμοις Α, τῆς ἐρημίας ΑΕ Η3 1. 2 ἀναποδεχό- 

βενοι Κὶ 4 δίψαν εοηῃϊεῖο ὑῖγος 806]. δηρ'., ροϑί ῥῖγος 84. ὕπνον (ΚΕ 
δυγλοῦσϑαι Α ὅ ψιλὸς Η3: ψιλὸν ερίογὶ, 40 βεγυδίο [ογί. βου. τὸ πονεῖν 

ὃ δηίο γλυχὺς δὰ. ΗΣ 8 γλυχὺς ἃ 11 ἐπιλάβη ἃ ἢ ὠφελείᾳ 
ὅτ. αὶ 12 νουϑετημένη (ἱ 18 προτέταχται (ἱ 14. προτεϑῆναι ἃ 
δ. 16 καὶ χαλοῦνται --- μέλι προς ἴῃ πῃ. Η3 10 ροϑί μέλι δΔαἀ. μὴ Α βωμῷ) 

ΦΟ 17 τὸ οῃ. ΜΑ 19 αὑτῶν Η32: αὐτῶν ορίοτὶ ὁ προφήτης οῃῃ. ΜΝ, 
ὃ πτροφητιχὸς ,Μ5. ΡΑΓ. ορ." (Λἴ8πρ.) 20 Μωσῆς εοαὰ. Ν 2] ἐχπεράση 
αἴξδιχ) σε ΘΕΝ: οὐ. ΜΑΗ͂ ὀ  κ[2ὲ ἐγκάρδια ΗΕΝ εἰ] καὶ Ν 9ῶ, 28 ἢ οὔ" 
καὶ οα ΧΧ (εἴ, Ιθρ- 8166. ΠΠ| καὶ 174) 5βοτίρβί : ἢ οὐχ οοαά. 8. δἰἰθγαιη σὲ ὁπ. Μ 
ἴ0)] χοὶ τὸ αὶ 25 ὁ ΠΕΝ: οὐ. ΜΑΗ ἄνϑρωπος] ἀνὴρ Ν 
Ὁ Θθ6::ὲ:λ:λ᾽᾽ 

19 
στ [08,6 Ν [0]. 1δ0τ: ἄρα οὖν οὐχ --- παραδείσου. 
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1711 ϑεοῦ “ ( οι. 8,2. 3): τίς οὖν οὕτως ἀνόσιός ἐστιν, ὡς ὑπολαβεῖν 

χαχωτὴν τὸν ϑεὸν χαὶ λιμόν, οἴχτιστον ὄλεϑρον, ἐπάγοντα τοῖς ἄνευ 

τροφῆς ζῆν μὴ δυναμένοις: ἀγαθὸς γὰρ χαὶ ἀγαθῶν αἴτιος, εὐεργέτης, 
σωτήρ, τροφεύς, πλουτοφόρος, μεγαλόδωρος, χαχίαν ὅρων ἱερῶν ἀπελη- 

λαχώς: οὔτω γὰρ τὰ γῆς ἄχϑη, τόν τε ᾿Αδὰμ χαὶ Κάιν, ἐφυγάδευσεν 

112 ἐχ τοῦ παραδείσου. μὴ παραγώμεϑα οὖν ταῖς φωναῖς, ἀλλὰ τὰ δι’ 

ὑπονοιῶν σημαινόμενα σχοπῶμεν χαὶ λέγωμεν, ὅτι τὸ μὲν ,ἐχάχωσε“ 

ἴσον ἐστὶ τῷ ἐπαίδευσε χαὶ ἐνουθϑέτησε χαὶ ἐσωφρόνισε, τὸ δὲ ,λιμῷ 

παρέβαλεν“ οὐ σιτίων καὶ ποτῶν εἰργάσατο ἔνδειαν, ἀλλ᾽ ἡδονῶν χαὶ 

ἐπιθυμιῶν φόβων τε χαὶ λύπης χαὶ ἀδιχημάτων χαὶ συνόλως ἁπάντων : 

118 ὅσα ἣ χαχιῶν ἐστιν ἣ παϑῶν ἔργα. μαρτυρεῖ δὲ τὸ ἐπιλεγόμενον 

ἑξῆς" οἐψώμισέ σε τὸ μάννα.“ ἄρά γὲ τὸν τὴν ἄπονον χαὶ ἀταλαί- 

πωρὸν τροφὴν δίχα σπουδῆς τῶν ἀνθρώπων οὐχ ἐχ γῆς, ὡς ἔθος, 

ἀναδοθεῖσαν, ἀπ᾿ οὐρανοῦ δέ, τεράστιον ἔργον, ἐπ’ εὐεργεσίᾳ τῶν 
χρησομένων παρασχόμενον ἄξιον λέγειν λιμοῦ χαὶ χαχώσεως ἣ τούναν- 

1714 τίον εὐθηνίας χαὶ εὐετηρίας ἀδείας τε χαὶ εὐνομίας αἴτιον; ἀλλ᾽ οἱ 

πολλοὶ χαὶ ἀγελαῖοι νομίζουσι τοὺς λόγοις ϑείοις τρεφομένους αϑλίως 

χαὶ ταλαιπώρως ζῆν --- ἄγευστοι γάρ εἰσι τοῦ παντρόφου γεύματος 

σοφίας ---, οἱ δ᾽ (ἐν) ταῖς εὐπαϑεύίχις χαὶ εὐφροσύναις λελήϑασι διά- 

1716 γοντες. (31.) οὕτω τοίνυν ἢ ποιὰ χάχωσις ὠφέλιμόν ἐστιν, ὥστε χαὶ " 

τὸ ταπεινότατον αὐτῆς, ἣ δουλεία, μέγα ἀγαϑὸν νενόμισται. χαὶ ταύτην 

ηὔξατό τις ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς πατὴρ υἱῷ, τῷ ἄφρονι Ἠσαῦ ὃ 

110 ἄριστος ᾿Ισαάχ. εἶπε γάρ που: ,ἐπὶ μαχαίρᾳ σου ζήσεις, χαὶ τῷ 

ἀδελφῷ σου δουλεύσεις“ (ἄθη. 21,40), λυσιτελέστατον χρίνων τῷ πό- 

λεμὸν ἀντ᾽ εἰρήνης αἱρουμένῳ χαὶ ὥσπερ ἐν μάχαις ὁπλοφοροῦντι διὰ 

τὴν ἐν τῇ ψυχῇ στάσιν χαὶ ταραχὴν ὑπηχόῳ γενέσϑαι χαὶ δουλεῦσαι 

1 ροϑί ϑεοῦ 844. ζήσεται ΟΕΝ ὥστε (ΕΝ, ὃς Α 2 χαχωτὴν ἴῃ τᾶ8. Η9 
χαὶ νἱά. 86ε]. 8 ἀγαϑὸς] ἀγαθῶν κ᾿ 4 πλουτοφόρος (ΕἸ, Ν: οὐ. ΜΑΗΙ, 
5. οὗτος οοηΐ. (ΟὉΒἢ Κάιν] Εὔαν οοπὶ. Μδιῃρ. 6 παραδείσου] παι ὅ 
σου Αα παραιτώμεϑα (ΚΕ τῆς φωνῆς Α ἡ λέγομεν ΑΗ! 
ἐχάχωσεν Εὶ 8 ἐστὶ οῃ. ἢ τῷ] τὸ (ἃ ἐξεπαίδευσε ΤτΩ. 

τὸ] τῷ Η! 10 φόβου ν ἀπαντώντων Η!, ἁπάντων τῶν ΗΣ 11 - 

χῶν Η! ἢ παϑῶν ἐστιν ἰγδηβρο8. (ΤΕ 12 τὸν τὴν] τὸν Η2, “- 
Ηἷν 18 χρησομένων (ὀμβρηϑεῖσαν) παρασχόμενον) νον 6 ἐοττ. Η", παρεχόμενον ὁ«Ξ 

Μδηρ. 10 εὐσϑενίας Ε΄, εὐθϑηνείας ἢ ἰδίας Α τε οὐ. Λα 
χαὶ] τὰς ἡ αἴτιον) ἄρτον οσομΐ. Δίδην. 11 τοὺς] τοῖς ἃ λό 

ϑείοις Α, ϑείοις λόγοις 1 19 δ᾽ ἐν ν: δὲ εοὐά., δ᾽ (ἐν μέσαις) δοηΐςῖο 

εὐπλοίαις (ΕἸ,2 0 οὕτω] οὐ Μ, οὗ΄ὰ 9 τῷ υἱῶ αὶ Ἦ.:' 
Μ: Ἡσαῦ οοἰοτὶ 



- 
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χκαὶ ἐπιτάγμασιν, ἅττ᾽ ἄν ὁ σωφροσύνης ἐραστὴς ἐπιχελεύσῃ, πᾶσι πει- 

ϑαρχεῖν. ἐνθένδέ μοι δοχεῖ τις τῶν φοιτητῶν Μωυσέως, ὄνομα εἰρη- 171 

νεχός, ὃς πατρίῳ γλώττῃ Σαληομὼν χαλεῖται, φάναι’ ,παιδείχς ϑεοῦ, 

εὐἷέ, μὴ ὀλιγώρει, χαὶ μὴ ἐχλύγυ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: ὃν γὰρ 

5 «ζγαπὰ χύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ παάγτα υἱὸν ὃν παραδέχεται“ (ῬτΟν. 

55.11.12. οὕτως ἄρα ἣ ἐπίπληξις χαὶ νουϑεσία χαλὸν νενόμισται, 

"ἢ. [ὥστε δι’ αὐτῆς ἢ πρὸς ϑεὸν ὁμολογία συγγένεια γίνεται. τί γὰρ οἷ- 

φεειότερον υἱῷ πατρὸς ἢ υἱοῦ πατρί; ἀλλ᾽ ἵνα μὴ λόγον ἐκ λόγου 178 

σσυνείροντες μηχύνειν δοχῶμεν, ἐναργεστάτην δίχα τῶν εἰρημένων πίστιν 

πταρεξόμεϑα τοῦ τὴν ποιὰν χάχωσιν ἀρετῆς ἔργον εἶναι" νόμος γάρ ἐστι 

πποιοῦτος. νὑπᾶσαν χήραν χαὶ ὀρφανὸν οὐ χαχώσετε" ἐὰν δὲ χαχίᾳ χαχώ- 

Ξσητε αὐτούς“ (Εχοά. 22,22). τί λέγει; ἄρ᾽ ὑπό τινος ἔστιν ἄλλου χαχοῦ- 

πσϑαι; εἰ γὰρ χαχίας ἔργα μόνης αἱ χαχώσεις, περιττὸν τὸ ὁμολογούμενον 

-χράφειν, ὃ χαὶ δίχα προσϑήχης ἀνομολογηϑήσεται. φήσει δὲ πάντως" 179 

συἴδα χαὶ ὑπὸ ἀρετῆς ἐλεγχόμενον χαὶ ὑπὸ φρονήσεως παιδευόμενον. 

Φϑιόπερ οὐ πᾶσαν χάχωσιν ἐν αἰτίᾳ τίθεμαι, ἀλλὰ τὴν μὲν διχαιοσύνης 

ιαὶ νομοϑετιχῆς ἔργον οὖσαν --- ἐπιπλήξει γὰρ σωφρονίζει --- μάλιστα 
ϑαυμάζω, τὴν δὲ ἀφροσύνης χαὶ χαχίας. βλαβερὰν ὑπάρχουσαν, ἀπο- 

στρέφομαι χαὶ χαχίζω δεόντως. ὅταν οὖν τὴν “Δγαρ χαχουμένην ὑπὸ 180 

Σάρρα: ἀχούσῃς, μηδὲν τῶν ἐν ταῖς γυναιχείαις ζηλοτυπίαις εἰωϑότων 

“ίνεσϑαι ὑπονοήσῃς" οὐ γὰρ περὶ γυναιχῶν ἐστιν ὃ λόγος, ἀλλὰ δια- 

νοιῶν, τῆς μὲν γυμναζομένης ἐν τοῖς προπαιδεύμασι, τῆς δὲ τοὺς 

ἀρετῆς ἄθλους διαϑλούσης. 

1. ἅτ Μ6Ε 2 Μωσέως εοἀα. 8 γλώσση Β6Ε 
ἃ ὀλιγώρη 6, ὠλιγώρει Α 6 ὄντως Η2 ἄρα) ἐστὶν ΕἸ,2 
καλῶς ΟΕ ἢ διὰ τῆς πρὸς α ὁμολογεῖται. συγγένεια γίνεσϑαι σοηϊοῖο 
ὁμολογίας Α, ὁμολογία καὶ Μαην. γένηται αὶ 9 πίστει α 10 πα- 

ρεξώμεϑα ν τοῦ] τῷ Εὶ 11 χαχώσεται ἡ 11. 12 χαχώση- 

ται α 12 ἄρα ἄλλου (ἣ καχίας) σοηϊοὶο 14 ἀνωμολογηϑήσεται 
Ἡ, ἂν ὁμολογήσητε ΟΕ φησὶ (ΕἸ, φύσει Α 10 οἷδα χαὶ 
θη. ἃ ροβϑί οἶδα δαἀ. τινὰ Καὶ 16 τίϑημι ρθΓ δγγογθιῃ Μίδῃρ. 

1 γὰρ σωφρονίζει) γλωσσοφρονίζει Α 20 τῆς Σάρρας ΟΕ ἀχούσῃς οἴη. Α 
2] γεγέσϑαι Ν ὑπονοήσεις Υ 22. 2 τοῖς ἀρετῆς ἄϑλοις Α 2 φί- 
νος περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνόδου 5υθβοτίὶῖ ἃ 
--.-. ΄τὉὃΘὩ 4)“Κ42ὁἘιΙιὌἘΘΒ 

ὅ-- Θ᾿ (ρων. Αἰεα. ϑίγοιι. 1 ὃ 32 Ρ. ὅ85 Ῥ.: εὖ γοῦν εἴρηται" ἰὰ πὶ 564} γΓ ἰοσυ8 Ργουοτγὺ. 
δ ΡΒ ΠΠ]οηΘ ϑυιηρίυ8 ([᾿η. 4 μηδὲ ργοὸ χαὶ μή). 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥ̓́ΡΕΣΕΒΩΣ 

Ι (1.),Καὶ ἐκχκάχωσεν αὐτὴν Σάρα, χαὶ ἀπέδρα ἀπὸ προσώ πεου!͵Ρ 

αὐτῆς. εὗρε δὲ αὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, ἐπὶ τῆς πηγῆς ἐν τῇ ὁδῷ Σούρ. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ ἄγγελο 5 

χυρίου παιδίσχη Σάρας, πόϑεν ἔρχῃ, χαὶ ποῦ πορεύῃ; καὶ εἶπεν 

ἀπὸ προσώπου Σάρας τῆς χυρίας μου ἐγὼ ἀποδιδράσχω. εἶπε δὲ αὐταί, 

ὁ ἄγγελος χυρίου: ἀποστράφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου χαὶ ταπεινώϑητα, 

ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῆς. χαὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ ἄγγελος χυρίου" (ἰδοὺ) σὺ -ᾳ-Ὁ 

γαστρὶ ἔχεις, χαὶ τέξῃ υἱόν, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ, ὅτι 

ἐπήχουσε χύριος τῇ ταπεινώσει σου. οὗτος ἔσται ἀγροῖχος ἄνθρωπος" 

αἵ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν (θη. 16, 

8 0--Ἰ2, οἵη. 10).“ εἰρηχότες ἐν τῷ προτέρῳ τὰ πρέποντα περὶ τῶν 

προπαιδευμάτων χαὶ περὶ χαχώσεως, ἑξῆς τὸν περὶ φυγάδων ἀναγρά- 

ψομεν τόπον. μέμνηται γὰρ πολλαχοῦ τῶν ἀποδιὸρασχόντων, χαϑάπερ 

χαὶ νῦν φάσχων ἐπὶ τῆς Δγαρ, ὅτι χαχωϑεῖσα, ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου 

8 τῆς χυρίας “, αἰτίας οὖν ἔγωγε τρεῖς εἶναι νομίζω φυγῆς, μῖσος, φόβον, 

αἰδῶ. μίσει μὲν οὖν χαὶ γυναῖχες ἀνὸρας χαὶ ἄνδρες γυναῖχας ἀπολεί- 

πουσι, φόβῳ ὁὲ τοὺς γονεῖς παῖδες χαὶ δεσπότας οἰχέται, αἰδοῖ δὲ τοὺς 

ἑταίρους, ὁπότε μὴ χαϑ᾽ ἡδονήν τι πράξειαν αὐτοῖς, οἱ φίλοι’ ἤδη δὲ 

Φίλωνος... .. εὑρέσεως (ἰ, περὶ φυγάδων Η 1 Σάρα Π: Σάρρα ἃ 
τοῦ προσώπου Υὶ ὃ ἐν] τῆς ἐν Υ ὁδῶ ο. ἃ 4 (᾿Αγὰρ) παιδίσχη ἘΣ 

ΤΧΧ οἱ ᾳυδοβϑί. ἴῃ (θη. Π] ὃ 28 οοηϊοίο Σάρας ΗἩ: Σάρρας α 5 Σάρας Η: 
Σάρρας ἃ ἡ ἰδοὺ εχ ὃ 204 εἰ ΤΧΧ δαάϊαὶ 8 τέξεις ν 8. 9 ὅτι --- σοῦ 
οῃ. Η 11 προτέρῳ (βιβλίῳ εοῃϊεῖο 12. 18 ἀναγράψωμεν οοπίοὶο 
1 ὁ ἱερὸς λόγος δαἀϊ νυ Μαηφ. 18 οἱ φίλοι αὐτοῖς Η, 5εα β΄, α΄ 8. 5. 
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αὶ πατέρας οἶδα διὰ τὸ ἁβροδίαιτον αὐστηρὸν χαὶ φιλόσοφον βίον 

αἴδων ἐχτραπομένους χαὶ δι᾿ αἰδῶ τὸν ἀγρὸν πρὸ τῆς πόλεως οἰκεῖν 

λομένους. τῶν τριῶν τούτων αἰτιῶν ἔστιν εὑρεῖν ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς 4 

πομνήματα. ὃ γοῦν ἀσχητὴς ᾿Ιαχὼβ μίσει μὲν τὸν πενθερὸν Λάβαν, 

όβῳ δὲ τὸν ἀδελφὸν Ἠσαῦ [| ἀποδιδράσχει, ὡς αὐτίχα παραστήσομεν. 

; δ᾽ Αγαρ ἀπαλλάττεται δι᾽ αἰδῶ: σημεῖον δὲ τὸ ὑπαντᾶν αὐτῇ 

ἴγγελον, ϑεῖον λόγον, ἃ χρὴ παραινέσοντα χαὶ ὑφηγησόμενον ἐπανόδηυ 

ἧς εἰς τὸν δεσποίνης οἶχον, ὃς χαὶ θαρσύνων φησίν’ ,ἐπήχουσε χύριος 

Ὦ ταπεινώσει σου “ (θη. 16,11), ἣν οὔτε διὰ φόβον ἔσχες οὔτε διὰ 

ἴσος --- τὸ μὲν γὰρ ἀγεννοῦς, τὸ δὲ φιλαπεχϑήμονος πάθος ψυχῆς ---, 

ἰλλ ἕνεχα τοῦ σωφροσύνης ἀπειχονίσματος, αἰδοῦς. εἰχὸς γὰρ ἦν, εἰ ὁ 

κιὰ φόβον ἀπεδίδρασχΒ, τῇ τὸν φόβον ἐπανατειναμένῃ παρηγορῆσαι 

τραοπαϑεῖν’ τηνιχαῦτα γὰρ ἀσφαλὲς ἦν ἐπανέρχεσθαι τῇ φυγούσῃ, 

τρότερον δ᾽ οὔ. ἀλλὰ τῇ μὲν οὐδεὶς προεντυγχάνει ἅτε ἐξευμενισϑείσῃ 

αὐ ἑαυτῆς, τὴν δὲ ὃ δι᾽ εὔνοιαν φίλος ὁμοῦ χαὶ σύμβουλος ἔλεγχος 

ιδαάσχει μὴ αἰδεῖσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ εὐτολμίᾳ χρῆσθαι: ἥμισυ γὰρ 

ἰρετῆς εἶναι τὴν δίχα τοῦ ϑαρρεῖν αἰδῶ. 

(2ῶ.) Τοὺς μὲν οὖν ἀχριβεστέρους χαραχτῆρας ὁ ἑξῆς μηνύσει 7 

ι(όγος. ἐπανιτέον δ᾽ ἐπὶ τὰ προταϑέντα χεφάλαια χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τῶν 

ιἴσους χάριν ἀποδιδρασχόντων. ,ἔχρυψες γάρ φησιν , ̓ Ιακὼβ Λάβαν 

ὃν Σύρον, τοῦ μὴ ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσχει, χαὶ ἀπέδρα 

ιὐτὸς χαὶ τὰ αὐτοῦ πᾶντα “ (τη. 31,20. 21), τίς οὖν αἰτία τοῦ 8 

"ίσους: ποϑεῖς γὰρ ἴσως δὴ τοῦτο μαϑεῖν. εἰσί τινες οἱ τὴν ἄποιον 

καὶ ἀνείδεον χαὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν ϑεοπλαστοῦντες, τὸ χινοῦν αἴτιον 

οὔτε εἰδότες οὔτε παρὰ τῶν εἰδότων μαϑεῖν σπουδάσαντες, ἀγνοίᾳ δὰ 

καὶ ἀυμαϑίᾳ χεχρημένοι τοῦ χαλλίστου μαϑήματος, οὗ πρώτου χαὶ μόνου 

τὴν ἐπιστήμην ἐχπονεῖν ἦν ἀναγχαῖον. ὃ Λάβαν τοῦ γένους ἐστὶ τούτου: 9 

Ἰσαῦ ΟΥ παραστήσομεν 80Γρ8,: παραστήσομαι οο(α. 1 ϑεῖον 
ἣν 6Χ ϑείων λόγων ἐοττ. Η ἃ χρὴ] ἄχρι ( 8 δεσπότην ἸΪ 
12 ἣν εἰ --- φόβον Διά. ἰῃ πρ. ΗΠ 12 ἐπανατειναμένην Τιτη. 1 πραῦπα- 

" (0ηἱ. Νδηξ. 10 ὁ δι᾽ εὔνοιαν) διάνοιαν (ἰ φίλος ὁμοῦ (ἐ : ὁμοῦ 
)ςἢΕ 16 μόνον] μέν οοηΐ. Μδηρ. εὐτολμίας ἰ 10 δὲ 1 
ταϑέντα Μδηρ.: προτεϑέντα ἐο64. 21 τοῦ] τὸ (ἱ 2ὺ τοῦτο Τιγη.: τι τοῦ 
4., τι {περὶ τούγτου οοηϊοῖο, τιζνα) τούζ(του) οοηΐ. Οὐδ 94 οὐσίαν] ὕλην 

ἷ. Μδηρ. χινοῦν)] τῶν γινομένων οοιὶ. Μδῃρ. Ὁ ἰδόντες «ἱ 
τὼν (ἃ 

44. οἷ. Οτῖρ. Οοπίγα (δἰβυ) ᾿Υ̓ 48 ρ. 580. 
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τὴν γὰρ ἄσημον αὐτῷ ποίμνην οἱ χρησαοὶ προσνέμουσιν (θη. 80,42)" 

ἄσημος δὲ ἐν μὲν τοῖς ὅλοις ἢ ἄποιος ὕλη, ἐν ἀνθρώποις δὲ ἣ ἀμαϑὴς 

10 ψυχὴ χαὶ ἀπαιδαγώγητος. ἕτεροι δ᾽ εἰσὶ τῆς ἀμείνονος μοίρας, οὗ νοῦν 

ἔφασαν ἐλθόντα πάντα διαχοσμῆσαι, τὴν ἐξ ὀχλοχρατίας ἐν τοῖς οὖσιν 

ἀταξίαν εἰς ἀρχῆς νομίμου, βασιλείας, τάξιν ἀγαγόντα. τοῦ ϑιάσου ὦ 

τούτου χορευτὴς ᾿Ιαχώβ ἐστιν, ὃς ἐπιστατεῖ τῆς ἐπισήμου ποιχίλης 

ἀγέλης: ἐπίσημον δὲ πάλιν χαὶ ποιχίλον ἐν μὲν τοῖς ὅλοις τὸ εἶδος, ἐν 

11 δὲ ἀνθρώποις ἣ εὐπαίδευτος χαὶ φιλομαϑὴς διάνοια. πολλοῦ δὴ τοῦ 

φύσει χοινωνιχοῦ σπάσας ὁ ἐπίσημος χαὶ μοναρχίας ἀληϑοῦς ἑταῖρος 

ἔρχεται πρὸς τὸν ἄσημον, ὑλιχὰς μέν, ὡς εἶπον ἤδη, ϑεοπλαστοῦντα 10 

ἡγεμονίας, ἔξω δὲ τούτων δραστήριον μηδεμίαν νομίζοντα, διδάξων ὅτι 

12 οὐχ ὀρϑογνωμονεῖ. γέγονέ τε γὰρ ὁ χόσμος χαὶ πάντως ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς 

γέγονεν. ὃ δὲ τοῦ ποιοῦντος λόγος αὐτός ἐστιν ἢ σφραγίς, ἧ τῶν ὄντων 

ἔχαστον μεμόρφωται" παρὸ χαὶ τέλειον | τοῖς γινομένοις ἐξ ἀρχῆς παρα- Ρ. 543 

18 χολουϑεῖ τὸ εἶδος, ἅτε ἐχμαγεῖον χαὶ εἰχὼν τελείου λόγου. τὸ γὰρ γε- 15 

νόμενον ζῷον ἀτελὲς μέν ἐστι τῷ ποσῷ --- μάρτυρες δὲ αἱ χαϑ᾽ ἡλιχίαν 

ἑχάστην παραυξήσεις --- τέλειον ὃὲ τῷ ποιῷ μένει γὰρ ἢ αὐτὴ 

ποιότης ἅτε ἀπὸ μένοντος ἐχμαγεῖσα χαὶ μηδαμῇ τρεπομένου ϑείου λόγου. 

14 (3.) ὁρῶν δ᾽ ὅτι πρὸς μάϑησιν χαὶ νόμιμον ἐπιστασίαν χεχώφωται, 

δρασμὸν εἰχότως βουλεύεται: δέδιε γάρ, μὴ πρὸς τῷ μηδὲν ἰσχῦσαι 20 
ὀνῇσαι ἔτι χαὶ ζημιωϑῇ. βλαβεραὶ γὰρ αἱ μετὰ ἀνοήτων συνουσίαι, καὶ 

ἄχουσα πολλάχις ἣ ψυχὴ τῆς ἐχείνων φρενοβλαβείας ἀπομάττεται τὰ 

εἴδωλα" χαὶ ὄντως ἐστὶν ἐχϑρὸν φύσει παιδεία ἀπαιδευσίᾳ χαὶ φιλοπο- 

16 νία ἀμελετησίχ. παρὸ χαὶ φωνὴν αἱ ἀσχητιχαὶ δυνάμεις ἀφεῖσαι χεχρά- 

1 οἱ Μαῃρ.: οὗ οοὐά. 8 ἀπαίδευτος σοπϊςοἷο 4 ὀχλοχρατίας Βογί ρ81: ὀχλοχρασίας σοὐά. 

6 (χαὶ) ποιχίλης σοῃὶοϊο Ἵ ὅλοις] ὑλιχοῖς οοπὶ. Μδηρ. 8 δὲ Μδηρ. [6 Γ ΘΓΓΟΓΘΙΩ 
11 ἡγεμονίας] οὐσίας σοηϊοεῖὶο μηδαμῇ οοπὶ. ΟὐΠη 12 ὀρϑογνωμεῖ Υ γέγονέ 
τε (ἱ: γεγένηται Η 14 παρ᾽ ὃν δηρ. 18 ἐχμαχϑεῖσα ἢ 19 νόμιμον Μδηγ.: 

μόνιμον οο6α. 20 τῷ] τὸ Τυγῃ. 22 τῆς (ἸΗ: ταῖς 1,1 Τ τη. φρενοβλαβίέας 

(ὐ, φρενοβλαβείαις Τυγη. 22 ροϑὶ χαὶ 88. Η 24 ἀφιεῖσαι σοηΐοὶο 

--ὄ ὐδοροΦὖΦΦ Λ ὁὋὋἝ“ἝἷἝἷἝἕἷἕ ἷἴἽὮἼ΄ἮΤε ᾿ Ἐ - . 

8 Αμαχᾶρογδβ: Υ. 1,δοτί. δίορ. ἢΠ 6; Ζ6])16Γ, ῬΏ]]ο8. στ. 1 ρ. 9923, 21---8 ὮΡ 

[οἱ], 381 ΡῈ (ο]. 261. ὮΝ ρ. 692 Απίοηϊιιβ Μο! 1584 11 80 ςο]. 109 (ἀοογρί 68 ρΡ. 17,11 

Βοΐ88. (δυγ. ΥἹΙ 15 [0]. 871ν) Φίλωνος : ̓βλαβεραὶ τῶν ἀνοήτων αἱ συνουσία! --- εἴδωλα (αἱ 

τῶν ἀνοήτων ὮᾧὃΡ ὮΝ). 21---24 ΔΑιπῦνγοβ. ορίβί. 27.8: ποχὶδο ϑυπὶ ϑηΐῃ) οο- 

γΘΓΒΔ ΓΙ ΟΠ68 ΟΠ) ἰη81 16 {1018 οἱ ἰηβεϊιπῦ σοῦτγίδη) τ Θηΐθιῃ ἃ. ἀθοοϊογδηξ. .. ἰγθαυθηῖογ 

οηΐπὶ Δοοῖαϊΐ, τ 418 οοηΐγα ργοροϑὶίαπι ϑαθα).. .. [060 ᾿ηϑ]ρ θΘη{186 σΟἸ]ογοίΓγ, τϑγὶ 46 

οΟΠ γαγίδθ δἰ ἱ δυπὶ οἵ γτορυρηδηΐοβ αἰβοὶρ] 8 δίψιθ ἰμ80]Θη[ἰἃ. 

24--118,18 ἰδία, 7: 116 οἱ Εδοἢ 61, ὑὴᾶ Ἰἰαδογίοϑβα, δἰίογα δάἀβρίγαίϊο ἰογί 8, τοί χ᾽ θη θ8 ποθὴ 
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γασι τὰς αἰτίας τοῦ μίσους παραδιηγούμεναι: ,,ἡ ἔστιν αῖν ἕτι μερὶς 

ἢ χληρηνομία ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν: οὐχ ὡς ἀλλότριαι λελο- 

Ἰίσμεϑα αὐτῷ; πέπραχε γὰρ μᾶς χαὶ χατέφαγε χαταβρώσει τὸ ἀργύ- 

ρῶν υῶν. πᾶς ὃ πλοῦτος χαὶ ἢ δόξα, ἣν ἀφείλετο ὃ ϑεὸς τοῦ 

πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται χαὶ τοῖς τέχνοις ἡμῶν “ (66η. 81,14---16). 

ἐλεύϑεραι γὰρ χαὶ τοῖς ὀνόμασι χαὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν οὐδένα τῶν ἀφρόνων 10 

νημίζηυσι πλούσιον ἣ ἔνδοξον εἶναι, πάντας δ᾽, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀδόξους 
χαὶ πένητας, χἄἂν βασιλέων πολυχρύσων τύχας ὑπερβάλλωσιν. οὐ γάρ 

φασι τὸν πλοῦτον τοῦ πατρός, ἀλλὰ τὸν ἀφαιρεϑέντα πλοῦτον, οὐδὲ τὴν 

10 ἐχείνου δόξαν, ἀλλὰ τὴν ἀφαιρεθεῖσαν αὐτοῦ δόξαν σχήσειν. ἐστέρηται 17 

ὃ᾽ ὃ φαῦλος τοῦ ἀληϑινοῦ πλούτου χαὶ τῆς ἀψευδοῦς εὐδοξίας. τὰ γὰρ 

ἀγαθὰ ταῦτα φρόνησις χαὶ σωφροσύνη χαὶ αἷ συγγενεῖς περιποιοῦσι δια- 

ϑέσεις, ὧν αἱ φιλάρετοι ψυχαὶ χληρονομοῦσιν. οὐχοῦν οὐ τὰ προσόντα 

τῷ μοχϑηρῷ, τὰ δ᾽ ὧν ἐχεῖνος ἐστέρηται περιουσία χαὶ εὔχλεια τοῖς 

ΔξΞ- ἀστείοις ἐστίν: ἐστέρηται ὃὲ ἀρετῶν, αἱ δὴ χτήματα τῶνδε γεγόνασιν, 

ων 

"παπῷ 8 

.-͵ Φ Ξς.͵. 

ἘΞ ἢ 5οτἰρβὶ (βἰς ΠΧ οἱ η"]8 γογ. ἀν. Πογ. ὃ 44): χαὶ οοἀά. ἀλλότριαι βοτγίρϑὶ: 
-Ελλότριοι οοὐά.; ροπιΐηδ βου ρίαγα αἱ ἀλλότριαι 6ν56 νἱαοίηγ: οἵ, δὰ Ἰΐη. 2 2, ὃ λε- 
Ὁ. σύγισϑε σοττ. ὁχ λελόγισϑαι Η, λελόγιστε , 4 πάντα τὸν πλοῦτον χαὶ τὴν δόξαν 

ἘἜΞ-:ΧΙΧΧ οἱ ὃ 16 εοηΐοϊο 6 ἐλεύϑεροι ν γὰρ ζχαὶ πλούσια!) ὁχ ΛΙΔΌΓΟΒ. 

«Ξ φηϊεῖο ὀνόμασι) γένεσι σοπὶ. δηρ. 9. ἀφαιρεϑέντα (αὐτοῦ) εοηΐοὶο 
Ἃ 8. ὧν] ἃ τοὶ χληρονόμοι εἰσίν οοηΐ. Μίδηρ. ι᾽ δ᾽ ἢ ὦ ὁ τῶνδε (: 

τα ὐτῶν Η 

«-.- 
-.-.- .....-.-.-.. ....-..:.ς-. .Κς. ...-..- ...-.... 

Φιοηογὶβ ποοθϑϑἰ 0] θη), 504 τὩΟΓιαὶ αἰ βογορδηίδη), αὐ] υἱγὶ δχογοὶϊὶ [δο0 Ὁ ΒΟΓΠΊΟΏΘ 

«ΕΞἀοείδο ο53θηϊ, αυοιβὶ γνο]]οῦ αἰδοράδγθ, εἰ αθδη οἱ Π]ϊογαπὶ οἷυ5. ἰην  ἀΐδαῃ ἀφο! πδγοῖ 
Φξηίηθ6 βηδΥ Δ, ΓΟΒρΡΟΠασδγιηΐ: ηυπηᾳυϊα οϑὲ πο 8 ροτίϊο δυῦ πογοαΐίδ8 ἴῃ 

«Ἰοποὺ ρδίγὶ 8 ποϑίτγὶ πΠοῆπ βἰοιΐ Δ] 6 80 Δοϑἰϊ ΔΙ] 0Γ οἷ νοπαϊαἰῦ 6η 1} 

ἜΠῸ5 οἱ ἀογογαυϊί ρῥγοίϊατη ποϑβίτγαιη. 6006 ργιηυπὶ 418 ἱβηᾶνυβ οἱ ἰηνίάι8 

Ἀ λρονγίοβδηι οἱ αἰβοίρ᾽ αθ ἰθηδοθιη αἰϊθηδὶ ἃ 86... 5 πῦποὸ διιαΐδηγιβ, 4ιοπηο 0 4180 

Ἰηδυοῖ υἱγίυβ, ἤθη μδῦῆοδί ἱριιανίδ. δἰυηΐ οηΐπι: οἴη 65 αἰ ν᾽ (186 οἱ ρΙοτγία, 4.8 Π 

δκύυ}!1 ἀθὺ8 ραίτγὶ ποϑῖγο, ποῦῖ8 οὐἰἐ οὖ [{1Π118 ποϑίγὶβ. τηογὶο ἀ60 δγθὶίγο 

«ἰἰεσπηΐ 6880 581:0]4ἰἃ. 4}]8 1050 681 ϑιισίοῦυ ὈΟΠΟΓΌΠ), εὐἷ8 ρσταϊϊα ἰρηῃανὶ Θχυυηίυτ: 
αὐυἷὰ ἀθοοῦοπ) Ὠογθα δι 8 ἀν ηδθ σᾶρογο ᾿ργο δὶ δίημθ ἰμῆγπιὶ ἤθη απϑαπί, ϑιοοραϊί 

φηΐοιῃ ἰηϊοηΐι8 οἱ βρ᾽γατῃ ἰῇ 86 [ογβ ἢ ΌΘη8. ύ --8ὃ ἰδία. 7: ἀθηΐϊᾳιθ α4υδϑὶ 

εἰϊν! (65 οἱ ᾿ἰΌογδΘ ΟῚ δυτ αἰ θη, 864. οροηΐοθιῃ ΔΥΌ ΓαὈΔηΓΓ, οΟἸΠἢΪ8 Θηΐπὶ ὈΟΠΔΓΌΙΩ 

αἱ ᾿ἰθΘΓΑΙ απ σΟΉ80Γ8 αἰβοὶ θ᾽} } μᾶγιιπὶ Παπι 6) ἰπϑρ᾽οηα αἰν θὰ ρυῖαί., 86 ἃ ἱπορθῖῃ 

φΦίᾳιιθ ὀζοπα, δυϊθοΐα 4ποαιῖιθ, οἰϑὶ γορα! 5 αἰ νὴ 115 δαυλὶ οἱ ϑι ρογθι8 ΔΌΓΟ 80. 

ἰαςΐοεί ρμοἰθη(δη) (ςΛ, εἰΐαπι 9). ερίδι. 238,8: ΔΙ.6Γ ἀδβρὶοῖθἢ8 δηΐηο βασιλέων τὰς πολυ- 

χρύσους τύχας ἱπιρογία!684:16 ργᾷ288. .. ε΄. ΜΝαιιοῖ ἰγαφὶς. σταεο. Κγ 3. ». 900 (αἀεϑβϑμοία 
922). 

ῬΙΝΙοΩΐθ Οροτδ το]. {Π1. 8 
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ἵνα χαὶ τὸ ἑτέρωϑι λεχϑὲν συνάδῃ" οτὰ βδελύγματα Αἰγύπτου ϑύσομεν 

χυρίῳ τῷ ϑεῷ “ (Εχοά. 8,26)" τέλεια γὰρ χαὶ ἄμωμα ἱερεῖα αἱ ἀρεταὶ 

χαὶ αἱ χατὰ ἀρετὰς πράξεις, ἃς τὸ φιλοπαϑὲς Αἰγύπτιον βδελύττεται 

19 σῶμα. χαϑάπερ γὰρ ἐνταῦϑα φυσιχῶς τὰ βέβηλα παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἱερὰ 

παρὰ τοῖς ὀξὺ χαϑορῶσι λέγεται χαὶ πάντα ϑύξται, τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ 

χαὶ ὧν ἐστέρηται χαὶ ἀφύρηται πᾶς. ἄφρων, τούτων χληρονόμος ἔσται 

ὃ χαλοχἀγαϑίας ἑταῖρος: ταῦτα | δέ ἐστι δόξα ἀληϑὴς ἐπιστήμης ἀδια- μ. ὅ- παϑ- 
φ φοροῦσα χαὶ πλοῦτος οὐχ ὃ τυφλός, ἀλλ᾽ ὃ τῶν ὄντων ὀξυδερχέστατος, 

ὃς οὐδὲν παραδέχεται νόμισμα χίβδηλον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄψυχον τὸ παράπαν, 

80 εἰ χαὶ δόχιμον εἴη. προσηχόντως οὖν ἀποδράσεται τὸν τῶν ϑείων ἀγαϑῶν 10 

ἀμέτογον, ὃς χαὶ ἐν οἷς ἕτερον αἰτιᾶται διαβάλλων ἑαυτὸν λέληϑεν, 

ἐπειδὰν φῇ ,,κΩὶ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε“ (θη. 31, 21). 

αὐτὸ γὰρ τοῦτο φυγῆς ἦν ἄξιον, εἰ μυρίων δεσποτῶν δοῦλος ὥν, ἐπι- 

2] μορφάζων ἀρχὴν χαὶ ἡγεμονίαν, ἐλευϑερίαν ἄλλοις ἐχήρυττες. ἐγὼ δέ, 

φησί, τῆς ἐπ᾽ ἀρετὴν ἀγούσης ὀὸοῦ συνεργὸν ἀνθρωπὸν οὐχ ἔλαβον, 15 

1 σὺν αἰδοῖ (ἀ ((οτί. συνάδοι 50τῖ.) ϑύτομεν (: ϑύσωμεν Η 4 βέβηλα 6: εἴδωλα 
Η, βδελύγματα εοοπὶ. Μδῃρ. Ὁ χαὶ ὧν 6 (Μδηρ.): καχιῶν ὧν Η (ὧν διά. Η5 
ἀφήρητο ἃ Ἵ ἐστιν ἢ 8 ἀλλ᾽ ὁ Ηξ: ἀλλὰ ΟΗ͂Ι 9 ἄψυχον] ἄσημον δοηὶϊ. 
Μϑῃηρ., 808 ν. ὃ 10 10 τὸν] ὁ Η 5. Ἰΐπ. τῶν] τὸν Η3 11 ἀμέτοχον ἴῃ 
ἀμέτοχος ἐοτγ. ἢ ἑταῖρον Η! 12 ἐπειδὴ ὁχ ἐπειδὰν οοτ. ἢ - ἔφη 6Η 

ὦ. 8 Ανιδνοβ. (6 ἔισα βαφομϊὶ 8,51: Ὀοπθ παι οηΐ βαρίθηςδο 58δογι ποία, Ὀ0η8 681 ἢοϑὲϊδ 
βά68 οἱ οπῃηΐβ Υἱγίι8. 2--ἴ Ανηῦνγοβ. ερὶδί. 27,2. ὃ: οὐἀογδηΐ δγρὸ Αδρυριὶὶ 

᾿πηπηδου δία (υμέφ. Ἰτηπ]ο]Αἰ8) βδογί ἢςὶα, ἰὼ 6β8ὶ ρογίθεία δἰυάΐα νἱγία πὶ οἱ ρἰθηδ ἀϊβοὶ- 

ΡΙΪη80. ᾳυοά οτγρὸ Υἱ(ϊοϑὶ οἀθγαηΐ, ἢ0. δριὰ ὈΟΠΟῸΒ 51] Θογ ἃς μἷλιηι) δϑὲ. ΟΡ Υἱγ- 

(18 ἀοἰοδίαϊΓ ἸυΧΌΓΙοϑ1.8., ἢ6᾽Π0 τοῆιρὶί. Αδργρίνιαι ἰἴδααθ σοΥρὰ8 αυοά ἐΠΠ]ΘΟΘΌΓΔΒ 

αἰ γὶ!, ἀνογϑαίυγ δηΐπιᾶθ υἱγίυ 68, δΌΟΤ πϑίυῦ ἱπηρογίαπι, τγοΐυσὶς υἱγίαϊαπι ἀΐδοὶρ] 1 85. 

οἱ οπμηΐδ Ορθγᾶ, 4186 ἢ] 80] 80πη|. 4086 οἴροὸ Αοργυρίϊιυβ γοΐιρί!. .., δος ἴα. 

διηρ θοίογθ.. ... 1|186 δυΐθῃῃ ἀθε] 8, 4ι86 1} βοααυπίγ δίαυθ οἰϊχυπῖ, φαοῃΐδηι ἀπο 5ἰδὶ 

ἰδίδ ΘΟΏΡΤΌΘΓΟ ΠΟῚ Ροϑϑιιηΐ, ργιάθηϊίδ οὐ ἰπϑὶ ρ᾽ θη. ᾿ἰίδαιθ βου 118 480 ἴῃ αυοάδῃμ, 

σθῆδϑὰ ἱρτυ(ἰθη[1ϊ8ἃ0 δίᾳια ἰηἰοιηρογδηζίδο δὶ δϑαϊοαί 860 ρῥτγιάθηϊ, δὺάϊοαὶ δοη-- 

. (ἰηθη8, [ἴδ ΘΟΓΙΙΣ ΘΧΒΟΙΘ ΟἸΠΊηΪΒ. ᾿Π8ἰ ρθη 5 δϑὲ δία ἰῃοοη ] Ώ6η8, 4ι.80 ἰῃ Ὀοηὶΐσε 

δίᾳῃο ἴῃ Βοτγοαϊίαίο βαρίθηἑ 8 υἱγὶ δι οἵ σοη ἰ ΠΘ ἢ Ϊ8. 8ὃ--- 10 ἐδὲά. δ: πἤοχυν 

ΘΠΪΠ] ΟΔΘΟῸΒ [Π6Θ8ΌΓΙ15 Βογοα 85 οϑί. 7 ροουπὶα δαυ]ίογα. 20. Ὀοπδᾶ τμοῃοίϑ. 

12---11δ,2 Απιόγοβ. ερίδι. 27,11: 81] δὴ πη Ἶ88568, ἰπααϊΐ, παι ὶ ἢ. θη 81880}) 6. ἐπα. 

αι ρτοάϊαϊ!, φυϊά ἰυϑίι8 ἤιρογὶῦ : Ὧ6 ΘῸΠ) ργοβθαιογοίαγ, πὸ ἀοἀυςζαοτοῖ, 6 (8}} σοι ΐ-- 

ἰδίᾳ 5ι]ραῖ8 ρτγοςσθοάοιοί. ργϊαῃ ααοά τπυ]ίογαπι ἀοιλ οι) ϑῃοΐρίΟ 86 8 Ϊ ΠΘΓΘΞ 

ΔΟῺ αἀθὈυϊΐ, υὖ 80 60 ἰδΔιηαυδ Β6ΓΥΪ 8 ΟἰπιἰΘγοίατ. ἀδπάθ χυΐᾶ Υἱγ ὀχϑγοἶο ἰηέθη--- 
ἰὰ8 οἱ 4υδθῦθῃ8 ὑογϑ) Υἱᾶπ (ὦ Υἱγία θη) ρΘΓΒΘΑῸΪ ΠΟ Πομλΐη6πῚ ἀθἀποίογθηι, 8606 οτδ--- 

οὐ]8 ιδθϑὶν! σαοϊοβίΐα : ααδο τηρ, ἰηααϊί, ΐης ργαδδοορογαηΐ δοΐγο οἱ πὰς σοιηϊ δηίυπε, 

Υἱδηίθ τα. 

αα{1}} 
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ἀλλ᾽ ὑπήχουσα χρησμῶν θείων χελευόντων ἐνθένδε ἀπαίρειν, οἱ χαὶ 

μέχρι νῦν με ποδηγετοῦσι. πῶς δ᾽ ἄν με ἐξαπέστειλας: ἥ, ὡς σεμνηλο- 88 

γούμενης διεξήεις, μετ᾽ εὐφροσύνης τῆς ἐμοὶ λυπηρᾶς χαὶ μουσιχῶν 

ἀμούσων χαὶ τυμπάνων χαὶ χτύπων ἀνάρϑρων χαὶ ἀλόγων πληγὰς ἐμφο- 
δ ρούντων ψυχῇ δι᾿ ὥτων χαὶ μετὰ χιϑάρας (1 1]4.), ἀλύρων χαὶ ἀναρμό- 

στων οὐχ ὀργάνων μᾶλλον ἢ τῶν χατὰ τὸν βίον πράξεων; ἀλλὰ γὰρ 

ταῦτ᾽ ἐστὶν ὧν ἕνεχα φυγὴν ἐβούλευσα, σὺ δ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἀντισπάσματά 

μοῦ τῆς φυγῆς ἐπενόεις, ἵνα παλινδρομήσω διὰ τὸ ἀπατηλὸν καὶ εὐπα- 

ράγωγον φύσει τῶν αἰσϑήσεων, αἷς μόλις ἴσχυσα ἐπιβῆναι. 

10 (4.) Μῖσος μὲν δὴ τοῦ λεχϑέντος δρασμοῦ γέγονεν αἴτιον, φόβος 38 

ὁΣ τοῦ λεχϑησομένουι ,,εἶπες γάρ φησι, Ρεβέχχα πρὸς ᾿Ιαχώβ’ ἰδού, 

Ἢσαῦ ὃ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ (σοι) ἀποχτεῖναί σε. νῦν οὖν, τέχνον, 

ἀχηυσόν μου τῆς φωνῆς χαὶ ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν ἀδελ- 

φόν μηυ εἰς Χαρρὰν χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς, ἕως τοῦ 

15 ἀποστρέψαι τὸν ϑυμὸν χαὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου, χαὶ ἐπιλάθηται 

ἃ πεποίηχας αὐτῷ χαὶ ἀποστείλασα μεταπέμψημαί σε ἐχεῖθεν“ (θη. 

21.,42---45). ἄξιον γὰρ δεδιέναι, μὴ τὸ χεῖρον τῆς ψυχῆς μέρος ἐξ 34 

ἐνέδρας λοχῆσαν ἣ χαὶ ἐχ τοῦ φανεροῦ χονισάμενον ἀνατρέψῃ χαὶ χατα- 

βάλῃ τὸ χρεῖττον. συμβουλὴ δ᾽ ἀρίστη τῆς ὀρθογνώμονος ἐπιμονῆς, 

20 ᾿Ρεβέχχας δε. ἐπειδὰν ἴδῃς, φησί, τὸν φαῦλον πολὺν ῥέοντα κατὰ 30 

ἀρετῆς χαὶ ὧν ἀλογεῖν προσῆχε πολὺν λόγον ἔχοντα, πλούτου. δόξης, 

ἤδηνης, χαὶ ταἀδιχεῖν ἐπαινοῦντα ὡς αἴτιον ἑχάστου τῶν εἰρημένων «“--- 

πολυαργύρηυς γὰρ χαὶ πολυχρύσους χαὶ ἐνδόξους τοὺς ἀδιχοῦντας μάλιστα 

γίνεσϑαι ---, μὴ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τραπόμενος εὐθὺς ἀχρηματίαν χαὶ 

25 ἀτυφίαν αὐστηρόν τε χαὶ μονωτικὸν βίον ἐπιτηδεύσῃς" ἀνερεϑίσεις γὰρ 

4 αἰΐογυ χαὶ οη. (ὦ 11 '“Ρεβέκα Η 12 “Ἡσαῦ (1 ες οἱ ἰπίγα 86 ρ6 Γ 
ὅσοι ὁοχ ΧΧ οἱ ὃ 29 δαάιαϊ 14 ροβϑί μου δι. χαὶ (ἱ τοῦ οὐῃ. Η 15. τὸν 

ϑυμὸν χαὶ ὦ: οὐ. ἢ ὅση} (ἀπὸ σοῦ) ἐοηϊοίο; εἴ, ΠΧΧ οἱ νο]. ΠῚ μ. 49,24 

18 λοχεῖσχν ὦ χινησάμενον Ρ6Γ ὀΓΓΟΓΡΙῚ δίδησ, 18. 19 χαταβάλλη 4 

19 ἐπιγνώμονος αὶ 90 “Ρεβέχας Η 7,)ε «ὐἱραῖ: ἡ Ὁ οοα6, πολὺν» 80 τ ρ8|: 
πολ) ςοαά. 22 χαὶ τὸ ἀδιχεῖν (1333: χατ᾿ ἀδικεῖν (1! 22. τοὺς} ἐστὶν 

Τυτη. 25 ἐπιτηδεύσεις Η ἀναιρεϑίσεις (}}, ἀναιρεῖ7ϑαι (1} υνἱ νἱά., ἀνε- 

ρεϑιεῖς ΟΟδη 

Σ---Ἴ ιδιά, 12: 56 φαοπηο60 τη ἀἶπιἰ5ΐ"Ν46 4 2 δὴ οτη [λει 8 τ, ΄πλ6 ρίδηα ἐμὲ τηδϑοϊΐ- 

τυά!ηΐ8, σαπὶ ἰγραηΐ5 501 Π|Παὶ δίηπα ογβδηΐμ ἱπηπηοήδγαῖα ᾿πο Ὁ] } 4. οἱ ἀοηΐ8. ἘΠ 0 8- 

τυα; «αδΥνίίδυ5 ἰπϑυλγυία γον ἢ Δη 1}, “0η}4. “πη 15, σΓΟΡΙ ΗΝ ΟἸΒΟΓΘΡΆἢ Εἰ ΡΝ, γοσὶ ΝΠ8 

τυ 5, Ἐῶ δ4}18 δηΐπιδη) ἰεγί θη «7 .. Πδς πΏ2ϊ 489 ὁᾷοὸ (υᾳ]. 
- 

ἈΦ 
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τὸν ἀντίπαλον χαὶ βαρύτερον ἐχϑρὸν ἀλείψεις χατὰ σεαυτοῦ. τί ἄν οὖν 

20 ἐργασάμενος ἐχφύγῃς τὰ παλαίσματ᾽ αὐτοῦ, σχόπει. συνενέχϑητι τοῖς 

αὐτοῖς, οὐχ ἐπιτηδεύμασι λέγω, τοῖς δὲ τῶν εἰρημένων ποιητιχοῖς, τιμαῖς, 

ἀρχαῖς, ἀργύρῳ, χρυσῷ, | χτήμασι, χρώμασι, σχήμασι διαφόροις, χάλλεσι, Ρ. 

χαὶ ὅταν ἐντύχῃς, οἷα δημιουργὸς ἀγαθὸς εἴδος ἄριστον ταῖς ὑλιχαῖς 

οὐσίαις ἐγχάραξον χαὶ ἐπαινετὸν ἀποτέλεσον ἔργον. ἣ οὐχ οἶδας, ὅτι 

ναῦν ἰδιώτης μὲν παραλαβὼν σῴζεσϑαι δυναμένην ἀνατρέπει, χυβερνητι- 

χὸς δὲ ἀνὴρ χαὶ τὴν ἀπολλυμένην πολλάχις ἔσωσε, χαὶ τῶν χαμνόντων 

οἱ μὲν ἀπειρίᾳ τῶν ϑεραπευόντων χρησάμενοι σφαλερῶς τὰ σώματα 

ἔσχον, οἱ δὲ ἐμπειρίᾳ χαὶ τὰς σφαλερὰς νόσους ἀπέφυγον; χαὶ τί δεῖ 1 

μηχύνειν; ἀεὶ γὰρ τὰ μετὰ τέχνης ἔλεγχός ἐστι τῶν σὺν ἀτεχνίχᾳ γινο- 

μένων, χαὶ ὃ τούτων ἀληϑὴς ἔπαινος ἀψευδὴς ἐχείνων ἐστὶ χατηγορία. 

88 (0.) ἐὰν οὖν ϑέλῃς διελέγξαι τὸν πολυχρήματον φαῦλον, μὴ ἄποστρα- 

φῇς τὴν ἐν χρήμασι περιουσίαν. ὃ μὲν γὰρ ἣ ἀνελεύϑερος χαὶ δουλο- 

πρεπὴς ὀβολοστάτης χαὶ τοχογλύφος, βαρυδαίμων ἀνήρ, ἀναφανεῖται ἢ 1: 

ἔμπαλιν ἄσωτος πεφορημένος, λαφύττειν χαὶ σπαϑᾶν ἑτοιμότατος, ἕται- 

κῷ “1 

ρῶν χαὶ πορνοτρόφων χαὶ μαστροπῶν χαὶ παντὸς ἀχολάστου ϑιάσου 

39 χορηγὸς φιλοτιμότατος. σὺ δὲ ἔρανον παρέξεις πένησι φίλων, χαριεῖ 

δωρεὰς τῇ πατρίδι, συνεχδώσεις ϑυγατέρας ἀπόροις γονεῦσιν αὐταρχεστά- 

τὴν προῖχα ἐπιδούς, μονονοὺχ εἰς μέσον προϑεὶς τὰ ἴδια χαλέσεις ἐπὶ Ἅ 

80 μετουσίαν ἅπαντας τοὺς ἀξίους χάριτος. τὸν αὐτὸν μέντοι τρόπον χαὶ 

δοξομανοῦντα χαὶ ἐπιχομπαάζοντα βουληϑεὶς ὀνειδίσαι μοχϑηρόν, δυνηϑεὶς 

ἔντιμος εἶναι μὴ ἀποστραφῇς τὸν παρὰ τοῖς πολλοῖς ἔπαινον’ οὕτως 

(ὰρ τὸν μαχρὰ βαίνοντα χαὶ φρυαττόμενον ἄϑλιον ὑποσχελιεῖς. ὁ μέν 

16 τῷ ἐπιφανεῖ καταχρήσεται πρὸς ὕβριν καὶ ἀτιμίαν ἀμεινόνων ἑτέρων, 2: 

αὔξων τοὺς χείρους ἐπ᾽ αὐτοῖς: σὺ δὲ ἔμπαλιν τοῖς ἀξίοις ἅπασι μετα- 

δώσεις τῆς εὐχλείας, ἀσφάλειαν μὲν περιποιῶν τοῖς ἀγαϑοῖς, βελτιῶν δὲ 

2 ἐκφύγοις σοὨϊοΙΟ παλαίσματα Η συνενέγχϑητι ΗΣ 4 σχήμασι ο. (ὗ 
ὅ ἐντύχῃς) ἐν ἴῃ τδ8. Η 6 ἡ ἃ 8 ἔσωσεν Η 11 ἐστιν Η 
11. 12 γενομένων Η 18 ἐθέλῃς οοπίεϊο ϑέλοις ἐλέγξαι α 14 ἢ] 
εἰ ΕΟ! 16 ἀσωτίαις ἐμφορούμενος ἐοπὶ. Μδῃξ. φυλάττειν ΙΔ, 
11 πορνοτροφῶν ἑο0αα. ν 18 χαριεῖ 8εγρ8ὶ: χάριτος (ὐγ, χάριτας 1], χάριτας καὶ ν 

19. 20 αὐταρχέστατον Ϊ, 20 ἐπιδιδοὺς ν ο΄ προσθεὶς Τύτη. 28 ροϑβὶ μὴ 
Ὀδθοί οὖν Η! ἀποστραφεὶς ΠΗ! 24 μαχρὰν 6 20 ἑταίρων Η 

26 αὐξῶν ἃ αὐτούς οΟὨΪοΐΟ 

18 84ᾳ. οἴ. ΨΡΏΪΟ ὑπὰ ἀϊς ἱγ 80 ἢ-5810186}}0 )]δίγ 0“ μ. 301, 
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τοὺς χείρους νουϑεσίαᾳ. χἂἄν ἐπ’ ἄχρατον μέντοι καὶ πολυτελεῖς τραπέ- 81] 

ζας ἴῃς, θαρρῶν ἴϑι" τὸν γὰρ ἀχράτορα αἰσχυνεῖς διὰ τῆς σεαυτοῦ δεξιό- 

τητος. ὃ μὲν γὰρ πεσὼν ἐπὶ γαστέρα χαὶ πρὸ τοῦ στόματος τὰς ἀπλή- 

στηὺς διοίξας ἐπιθυμίας ἀχόσμως ἐμφορήσεται χαὶ τὰ τοῦ πλησίον ἐπι- 

δ σπάασεται χαὶ παντ᾽ ἐπιλιχμώμενος οὐχ ἐρυϑριάσει" χαὶ διαχορὴς ἐδω- 

δῆς ἐπειδὰν γένηται, χανδόν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι, πίνων γέλωτα χαὶ 

χλεύην παρέξει τοῖς ὁρῶσι. σὺ δ᾽ ἄνευ μὲν ἀνάγχης χρήσῃ τοῖς με- 83 

τρίοις, ἐὰν δέ που βιασϑῇς εἰς πλειόνων ἀπόλαυσιν ἐλθεῖν, λογισμὸν 

τῆς ἀνάγχης ἐπιστήσας ἡγεμόνα τὴν ἥδονὴν εἰς ἀηδίαν οὐδέποτε ἐχτρέ- 

10 ψεις, ἀλλ᾽, εἰ χρὴ τὸν τρόπον εἰπεῖν τοῦτον, νηφάλια μεϑυσϑήσῃ. 

(6.) μέμψαιτ᾽ ἄν οὖν δεόντως ἢ ἀλήθεια τοῖς ἀνεξετάστως ἀπολείπουσι 88 

1 Μ. τὰς ἐν τῷ | πολιτιχῷ βίῳ πραγματείας χαὶ πορισμοὺς χαὶ δόξης χαὶ 

ἡδονῆς χαταπεφρονηχέναι λέγουσιν. ἀλαζονεύονται γάρ, οὐ χαταφρονοῦσι, 

τὸ ῥυπᾶν χαὶ σχυϑρωπάζειν αὐστηρῶς τε χαὶ αὐχμηρῶς ἀποζῇν δελέατα 

15 προτιθέντες, ὡς δὴ χοσμιότητος χαὶ σωφροσύνης χαὶ χαρτερίας ἐρασταί. 

τοὺς δ᾽ ἀχριβεστέρους ἀπατᾶν οὐ δύνανται διαχύπτοντας εἴσω χαὶ μὴ 81 

τοῖς ἐν ἐμφανεῖ παραγομένους. ταῦτα γὰρ προχαλύμματα ὄντα ἑτέρων 

ἀναστείλαντες, τὰ ἐναποχείμενα ἔνδον, ὁποῖα ἅττα τὴν φύσιν ἐστίν, ἐϑεα- 

σαντο χαί, εἰ μὲν εἴη χαλά, ἐθαύμασαν, εἰ δὲ αἰσχρά, ἐχλεύασαν χαὶ 

950 τῆς: ὑποχρίσεως ἐμίσησαν. λέγωμεν οὖν τοῖς τοιούτοις" τὸν ἄμιχτον 8 

χαὶ ἀχηινώνητον μονότροπόν τε χαὶ μονωτιχὸν βίον ζηλοῦτε; τί γὰρ τῶν 

ἐν χοινωνίᾳ χαλῶν προεπεδείξασϑε; ἀργυρισμὸν ἀποστρέφεσϑε: Ἱενόμενοι 

Ἰὰρ χρηματισταὶ διχαιοπραγεῖν ἠθελήσατε; τῶν γαστρὸς χαὶ μετὰ γαστέρα 

ἡδονῶν ἐπιμορφάζοντες ἀλογεῖν, ἡνίκα τὰς εἰς ταῦτα ἀφθόνους ὕλας 

25 εἴχετε, ἐμετριάσατε; δόξης χαταφρονεῖτε; γενόμενοι γὰρ ἐν τιμαῖς ἀτυ- 

φίαν ἠσχήσατε; πολιτείαν ἐγελάσατε ὑμεῖς, ἴσως ὡς χρήσιμόν ἐστι τὸ 

πρᾶγμα οὐ κατανοήσαντες. πρότερον οὖν ἐγγυμνάσασϑε χαὶ προεμμελε- 80 

.-..--..-.-. -.-..-..--.-.--.-...-.-.---ς-- --- - 

2 ἴῃς) χληϑῆς σεοηϊςεΐο αἰσχύνεις α σεαυτοῦ Νίαηγ.: ἑαυτοῦ οοιϊά. 
Α ἐμφορηϑήσεται ( 4. ὃ χαὶ τὰ --- ἐπισπάσεται οἴη. (ἰ ἡ ἐπιλιγχμώμενος ἢ 
Θ γάνδονος οἱ ἃ λέγωσι ἃ πίνων Τυγη.: πεινῶν οὁοεὰ. 1 χρήσει τὶ 

10 μεϑυσϑήσει αἱ 11 μέμψαι ἢ μέωψαιτ᾽ ἂν δὲ ὄντως (ἰ (δεόντως (5) δηῖθ 
ἂν διά. δὲ Η οὖν Η: οὐ. 6 12 πορισμοῦ , 55." (δημ., φαΐ ἀργυρισμοῦ ὁοεὶθ- 
οὉ) 11 τοῖς ἐν ἐμφανεῖ 6Π2: τοὺς ἐμφανεῖ Η', τῷ ἐμφανεῖ ν, τοῖς ἐμφανέσι ὁυπὶοϊο 

18 ὁπο ἢ ἅττα Υ 90 λέγομεν ΠΠ (Δα μ.) οὖν |ἰ: μὲν οὖν 
22) ἐν Ἡ: ἐκ (ἀ προεπιδείξασϑε ΠῚ 21 ἐγγυμνάσασϑε 11’: ἐνγυμνασασὸς ιὶ, 

ἐγυμνάσασϑε Ηἰἷν 21. 118,1 προεμμελετήσατε 1’: προεμελετήσατε ({}} ἵν 

6 Ηοπι. Οα. φ 294. 
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τήσατε τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν ἰδίοις τα χαὶ χοινοῖς χαὶ γενόμενοι πο- 

λιτιχοί τε χαὶ οἰχονομιχοὶ δι᾿ ἀδελφῶν ἀρετῶν, οἰχονομικῆς τε χαὶ πο- 

λιτιχῆς. χατὰ πολλὴν περιουσίαν τὴν εἰς ἕτερον χαὶ ἀμείνω βίον ἀποιχίαν 

στείλασϑε" τὸν γὰρ πραχτιχὸν τοῦ ϑεωρητιχοῦ βίου, προάγωνά τινα ἀτγῶ- 

νος τελειοτέρου, χαλὸν πρότερον διαϑλῇσαι. οὕτως τὴν ὄχνου χαὶ ἀργίας ὁ 

87 χατηγορίαν ἀποδράσεσϑε. οὕτως χαὶ τοῖς Λευίταις τὰ μὲν ἔργα ἐπιτελεῖν 

ἄχρι πεντηχονταετίας διείρηται (Νυπι. 4,30 88.}, ἀπαλλαγεῖσι δὲ τῆς 

πραχτιχῆς ὑπηρεσίας σχοπεῖν ἔχαστα χαὶ ϑεωρεῖν, τῆς ἐν τῷ πραχτιχῷ 

βίῳ χατορϑώσεως γέρας λαβόντας ἕτερον βίον, ὃς ἐπιστήμῃ χαὶ ϑεωρίχ 

88 μόνῃ χαίρει. χαὶ ἄλλως ἀναγχαῖον, τοὺς τῶν ϑείων ἀξιοῦντας μετάποι- 1 

εἶσϑαι διχαίων τὰ ἀνθρώπεια πρότερον ἐχπληρῶσαι" πολλὴ γὰρ εὐήϑεια 

τῶν μειζόνων ὑπολαμβάνειν ἐφίξεσθαι ἀδυνατοῦντας τῶν ἐλαττόνων περι- 

γίνεσθαι. γνωρίσϑητε οὖν πρότερον τῇ χατ᾿ ἀνθρώπους ἀρετῇ, ἵνα χαὶ 

τῇ πρὸς ϑεὸν συσταϑῆτε. τοιαῦτα ὑφηγεῖται τῷ ἀσχητιχῷ ἢ ὑπομονή, 

89 τὰς δὲ λέξεις ἀχριβωτέον. (17.) ,,.ὄΪΊδοὺ“ φησίν, Ἡσαῦ ὃ ἀδελφός σου ἀπει- 1 

λεῖ σοι“ --- ἀλλ᾽ οὐχ ὃ δρύινος χαὶ ὑπ᾽ ἀμαϑίας ἀπειθὴς τρόπος, ὄνομα 

Ἢσαῦ, ἐγχότως ἔχει χαὶ τὰ τῆς ϑνητῆς ζωῆς προτείνων ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

δελέατα, χρήματα, δόξαν, ἧδονάς, τὰ συγγενῆ τούτοις, χατὰ σοῦ φωνᾷ; 

- σὺ δέ, ὦ τέχνον, ἀπόδραϑι τὸν ἐν τῷ παρόντι ἀγῶνα. οὔπω γὰρ 

εἰς τὸ παντελὲς [ ἐπιδέδωχέ σοι τὰ τῆς ῥώμης, ἀλλ᾽ ἔτι οἷα παιδὸς οἱ ρ. : 

40 ψυχιχοὶ τόνοι μαλϑαχώτεροι. διὸ χαὶ τέχνον αὐτὸν προσεῖπε, τὸ ὃ 51 

ἐστὶν εὐνοίας καὶ ἡλιχίας ὄνομα ἐν ταὐτῷ’ τὸν γὰρ ἀσχητιχὸν τρόπον 

χαὶ νέον παρὰ τὸν τέλειον χαὶ φιλίας ἄξιον εἶναι τίϑεμεν. ὃ δὲ τοιοῦτος 

ἰχανὸς μέν ἐστι τὰ προτιϑέμενα παισὶν ἄϑλα ἄρασθαι, τὰ δὲ ἀνδρασιν 

οὐδέπω δυνατός: ἀνδρῶν δὲ ἄριστον ἄϑλον ἢ ϑεοῦ υόνου ϑεραπεία. ἘΞ 

41 τοιγαροῦν ἐπειδὰν μήπω τελείως χαϑαρϑέντες, δόξαντες δὲ αὐτὸ μόνον 

ἐχνίψασϑαι τὰ καταρρυπαίνοντα ἡμῶν τὸν βίον, ἐπ᾽ αὐλὰς τῆς ϑερχπείας 

ἀφιχώμεϑα, ϑᾶττον ἢ προησελϑεῖν ἀπεπηδήσαμεν, τὴν αὐστηρὰν δίαιταν 

αὐτῆς χαὶ τὴν ἄυπνον ϑρησχείαν χαὶ τὸν συνεχῇ χαὶ ἀχάματον πόνον 

4 στείλασϑε 6Π': ἐστείλασϑε Η βίον ἢ ὃ τὴν 6: ἐστὶ τὴν Ε΄ 

ἐστὶν Η! 6 ἀποὸράσεσθε (ἰ : ἀποὸράσασϑαι Η 1 τῆς] τ᾿ α 
11 ἡ εὐήϑεια Ἡ 12 ἐφίξζεσϑαι (ἃ 18 γνωρίσϑητι. , 
14 συσταϑῃς Τυτη. τοιαῦϑ᾽ ἀξ 10 ἀλλ᾽ οὐχ Α1Π: ἀλλὰ χαὶ α3 
11 “Ησαῦς (ἱ ἐνχότως (510) (ἰ: εἰχότον ἢ, εἰχότως ΕἸο οΓ 18 φοσα 

ΑἩ],}: φοριᾶ 1»! 22 ὄνομα α (Μδῃρ.): ο. 28 εἶναι 866]. Οοδη 

24 παισὶν Τιιγη.: φησὶν σοαα. 25 μόνον Ἡ αἱ νἱή. 20 αὐτὸ Δίδη ραν 
τοῦτο οοὐὰ. 28 ἀφιχόμεϑα α 20 ϑρησχείαν Μίδηζξ.: ἀρέσχει “Ξ 
ςοὐἀὰ. 
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οὐχ ἐνεγχόντες. ἀποφεύγετε οὖν ἐν τῷ παρόντι χαὶ τὸ χάχιστον χαὶ 43 

τὸ ἄριστον, χαάχιστον μὲν τὸ μυϑιχὸν πλάσμα, τὸ ἄμετρον χαὶ ἐχμελὲς 
ποίημα, τὸ ὁπ᾽ ἀμαϑίας σχληρὸν χαὶ δρύινον ὄντως νόημα χαὶ πεῖσμα, 

ὧν ᾿Ησαῦ ἐπώνυμος, ἄριστον δὲ τὸ ἀνάϑημα' τὸ γὰρ ϑεραπευτιχὸν 

8 γένος ἀνάθημά ἐστι ϑεοῦ, ἱερώμενον τὴν μεγάλην ἀρχιερωσύνην αὐτῷ 

μόνῳ. τὸ μὲν γὰρ συνδιατρίβειν χαχῷ βλαβερώτατον, τὸ δὲ ἀγαθῷ 48 

τελείῳ σφαλερώτατον. ὃ Ἰοῦν ᾿Ιαχὼβ χαὶ τὸν ᾿Ησαῦ ἀποδιδράσχει καὶ 
τῶν γονέων διοιχίζεται' ἀσχητιχὸς Ἰὰρ ὧν χαὶ ἔτι διαϑλῶν φεύγει μὲν 

χαχίαν, ἀρετῇ δὲ τελείᾳ χαὶ αὐτομαϑεῖ συζὴν ἀδυνατεῖ, (8.) διόπερ 44 

Ι0 ἀποδημήσει πρὸς Λάβαν, οὐ τὸν Σύρον, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τῆς μητρός, 

τὸ δ᾽ ἐστὶν εἰς τὰς τοῦ βίου λαμπρότητας ἀφίξεται’ λευχὸς γὰρ δρμη- 
νεύεται Λάβαν. ἀφιχόμενος δὲ οὐχ ὑψαυχενήσει, φυσώμενος ταῖς τυχὴ- 

ραῖς εὐπραγίαις" μεταληφθεὶς γὰρ ὁ Σύρος ἐστὶ μετέωρος. νυνὶ δὲ τοῦ 

Σύρου Λάβαν οὐχὶ μέμνηται, τοῦ δὲ ᾿ εβέχχας ἀδελφοῦ. αἱ γὰρ χατὰ 45. 

15. τὸν βίον ὗλαι φαύλῳ μὲν παραδοϑεῖσαι μετέωρον ἐξαίρουσι τὸν χενὸν 

φρονήσεως νοῦν, ὅστις ὠνόμασται Σύρος, ἐραστῇ δὲ παιδείας ἐπιμένοντι 

τοῖς χαλοχἀγαθϑίας σταϑερῶς χαὶ παγίως δόγμασιν ὁ ἃ ἃ οὗτός ἐστιν ὃ 

“Ρεβέκκα; ἀδελφός, τῆς ἐπιμονῆς“ οἰχεῖ δὲ τὴν Χαρράν, ἣ μεταληφϑεῖσά 
εἰσι τρῶγλαι, σύμβολον τῶν αἰσϑήσεων: ὃ γὰρ ἔτι χορεύων ἐν τῷ ϑνητῷ 

ἘΞ δῃίο χάχιστον δή. χαὶ Τυτη. ὃ πεῖσμα 8 ϑρθοοίυτῃ 4 ᾿Ησαῦς ἃ 

Ἑ χαχῶν α τὸ] τῶ α 8 ἀσχητιχὸς γὰρ ὧν οῃῃ. (ἃ 9 αὐτομαϑεῖ Μαηρ.: 

ἰκτομαϑεία Π, αὐτομαϑία (ἃ συνζὴν (ἱ 18 μεταληϑεὶς 6, β 5. 5. (3 
Ἃ 4. οὐχὶ μέμνηται Λάβαν Η “Ῥεβέχας Η' 18 φαύλω 6Η3: φαύλοις 63, φαῦ- 

2.ος Η: () 16 ἐπιμένοντι αΞἪ !: ἐπιμένοντα Η: (6) 11 σταϑεροῖς χαὶ παγίοις 

«-- οηϊςῖο ἰδουπᾶπὶ 5ἰζηϊβοανὶ Μδηρ., αυἱ προτρέπουσι 6. σΓ. ϑβιρρίοῖ., 8688 

ἘΠΊυγα ἀοϑυπί 18 “Ρεβέχας Η!, πὶ υἱὸς «4. Η ὑπομονῆς ,ΠΟΠΏ}}}} οο- 
«Ἰϊε68“ (ΜΔῃρ.) 19 ἐστὶ οοπὶ. Μωηρ. σύμβολα ἢ τῶν (ὀπῶν τῶν) οοηὶϊ. 

Ἅδης. 18--- 120,1 αἰσϑήσεων -- τῶν δΔαὰ. ἰῃ ωρ. Η2 19 ἔτι ἐγχορεύων τῷ οοηϊεῖο 

9---4 οἵ. Ἡϊογοῦγπι. Οοιπμηθηί. ἰῃ Απ|Ὸὸ8 680. 2, 9 ρ. 246. 9-- 12 Ανιόγοβ. ἐδ ωσα 
φαεοιϊὶ ὅ, 26: 8684 τοτία αἀἶοᾶ8: ΟὟ ἰσίίαγ Ιδοοῦ δὴ [1 8ΔΌΔΩ πιΐβ8ι8 οϑί, 51 [,ϑῦδῃ 

γοργΘ ΒΘ ΏΒ 187 δὶ ΠΟΙΏΘΏ ΠΟΠΒ᾽ ἀΟΥΘΙ.118, ΔΒ αἰ ἀι15 αἰσἸ ΤΥ Δι ηθ. ογρὸ δὰ βρ᾽ πα! ἀΐογᾶ 

Ἰδοοὺῦ ἱἰυδοῖυῦ ορτοῆϊ. 864 αὐἷἱὰ ΟΆΓΏΔΪ8 ΘΓδί, πη6}}118 ἰηἰθ]] σίτηιι8 δρ᾽οπαϊαΐοτα 

γἰϊδα δυΐϊα8. ερίδί. 27,10: 50] πάϊάα τηϑρὶβ 5866 1}}} οἱορὶὶ αυδηὴ σνογὰ οἱ υἱἱ] Υἱῖδθ 

8086. 18-- 120,2 ἀε λισα βαεομίὶ 4.20. 31: ϑυαϑὶ ΒοΌθοσα: ἔπὺρα, ἱπαᾳιῖ, ἱ πὰ 

Μοβοροίδιηϊδηι ... δοοίραεγα δα πηοη θ᾽ Γ ὈΧΟΥΟΠῚ ἃ ἢἰϊΔΌυ5 1.6 ΌΔη, αἱ παν θδί ἴῃ 
Ομδνγί8,) συοὰ βἰρηϊῆεδί σανογηδβ, ἰῇ αυϊθιι Βρ6 0165 οϑὲ βθηβιιπ), 4 διηΐ ἰδιηαῦδϑιη 

ἷπ σδυγἶ8. ΠΟΓΡΟΥΪΒ.. .. αἱ Θηϊπὶ ἀο]οοίαίαγ ἤος Ἰηὰπᾶάο οἱ {γί ρυαϊαί ἴῃ νο]υρία! ἰὈ08 

(ογροτίβ ΟὈΠοΟΧί8 6ϑὲ 86 8:1, ρα βϑ᾽ οἶι15 δία ἴῃ ἢΐ8 Ὠδοϊίαὶ οἱ ἀδνυθγϑαῖιγ τη 66 

οἱ ἀϊεῖε Βοῦθοσα ἢαυ  δηαὰπὶ ρᾶμυςο8 αἀ1608 οὐπ 1110, οὴ τη] 10 ἰθίῃροῦθ .. . ρογϑυαδαοί 

δυίοιῃ ΠδὈϊΐαγο, υἱ αἰβοδί 5(π6108118. ἀ150]0|1η 46 Υυἱγία 658 56 80 π| οἱ Υϑἰαΐ 8118 αιιοϑάδιῃ 
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46 βίῳ γρεῖος τῶν αἰσϑήσεων ὀργάνων ἐστίν. οοἴχησον οὖν φησίν οὦ 

τέχνον, μετ᾽ αὐτοῦ“ μὴ τὸν ἅπαντα αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἡμέρας τινάς“ (θη. 

21,44), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὴν τῶν αἰσϑήσεων [ χώραν χατάμαϑε, γνῶϑι ρν. δ5 

σαυτὸν χαὶ τὰ σαυτοῦ μέρη, τί τε ἕχαστον χαὶ πρὸς τί γέγονε καὶ πῶς 

ἐνεργεῖν πέφυχε χαὶ τίς ὁ τὰ ϑαύματα χινῶν χαὶ νευροσπαστῶν ἀόρατος ὁ 

47 ἀοράτως εἴτε ὁ ἐν σοὶ νοῦς εἴτε ὁ τῶν συμπάντων. ἐπειδὰν δὲ σαυτὸν 

ἐξετάσῃς, καὶ τὰ ἴδια τοῦ Λάβαν ἀχρίβωσον, τὰς τῆς χενὴς δόξης λαυ- 

πρὰς νομιζομένας εὐπραγίας, ὑφ᾽ ὧν μηδεμιᾶς ἁλῷς, πάσας δ᾽ οἷα ἀγα- 

ϑὸς δημιουργὸς τεχνιχῶς ταῖς οἰχείαις ἐφάρμοσον χρείαις. ἐὰν γὰρ ἐπι- 

δείξῃ γενόμενος ἐν τῷ πολιτικῷ καὶ πεφυρμένῳ τούτῳ βίῳ σταϑερὸν χαὶ 10 

εὐπαίδευτον ἦϑος, μεταπέμψομαί σε ἐχεῖθεν (ἄθη. 21,45), ἵνα τύχῃς 

οὗπερ χαὶ οἱ σοὶ Ἰονεῖς ἄθλου. τὸ δ᾽ ἀϑλόν ἐστιν ἢ ἀχλινὴς καὶ ἀνέν- 

48 δοτος τοῦ μόνου ϑεραπεία σοφοῦ. (9.) τὰ δ᾽ ὅμοια χαὶ ὃ πατὴρ ὕφη- 

γεῖται, μιχρὰ προσϑείς" λέγει γάρ' ,ἀναστὰς ἀπόδραϑι εἰς τὴν Μεσοπο- 

ταμίαν εἰς τὸν οἶχον Βαθουήλ, τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου, χαὶ λάβε 15 

ἐχεῖϑεν σαυτῷ γυναῖχα ἐχ τῶν ϑυγατέρων Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός 

49 σου“ (6οη. 28,2). πάλιν χαὶ οὗτος οὐ Σύρον εἶπε τὸν Λάβαν, ἀλλὰ 

Ῥεβέκχας ἀδελφόν, μέλλοντα χατ᾽ ἐπιγαμίαν τῷ ἀσχητῇ χῆδος συνάπτειν. 

»ἀπόδραϑι οὖν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν,“ τουτέστιν εἰς μέσον τὸν χειμάρ- 

ροὺν ποταμὸν τοῦ βίου, καὶ μὴ ἐπιχλυσϑεὶς ἐγχαταποϑῇς, στηριχϑεὶς ὃὲ 30 

1 αἰσϑήσεως οοπίεϊο 4 γέγονεν ἢ ὅ νευροσπαϑῶν Η! 6 ἀορά- 
των δὲ 55. Η 1 ἀκριβῶς ὄντως τὰς (ἃ δόξας Π' 
9 ἐφαρμόσων ἃ 10 τούτῳ οι). Τυγη. 11 ἀσάλευτον οσοποεὶο 
12. 18 ἀνένδοτος Μδῃρ.: ἀνενδοίαστος (ά, ἀνενδύαστος 1} 15 Βαιϑουὴλ εοαί!. 
τοῦ οι. ἃ 16 σεαυτῷ ἐκεῖϑεν σοοηϊεῖϊο; νι ΩΧΧ εἰ ἀθ ροϑβί, Οαἰηΐ ὃ 76 18 Ρε- 
βέχας Η! 20 ἐπιχλυσϑεὶς Η!: ἐπιχλυσϑῆς 6Π3 ἐνχαταποϑῆς (55) ἃ: 
ἐγκαταποϑείς ἢ 

ΟΔΓ8 δἰ4 6 ΓΟΡΊΟΠ 68, υἱ 56 ἑοσποδοδί εὐ ῃουθγὶΐ νϑ ἢ ἢ [ἰ8Π| σδΓη 8, αἃ οἱ 48 σαιι88ἃ 

σγθαίυτῃ 811, φιυθιηδαιμηοάτιπλ τἰπιι54 υ]54 0 56} 81}}8 ΟΡΟΤΟΙΈΓ, 14---121,5. 120,9 ---18 
ἰδία, 4,20. 21: οἵ 8δδς ἀϊοὶϊ(: ΘΓ 68 νδάρ πη Μεβοροίδιμίδιη ἰη ἀοιηαιῃ Βἃ- 

[86]. ἴῃ ΠΥ Πΐ8. νοὶ ογδο 18. ἃ Ὀ]ογίβαιιθ, τὖ δηῖθ ΠῸ8 βογίρίι πη) 6δί, βαΐμι! 6! βαρίθη- 

[14 ἀϊοϊίατ, ᾿πἰογργϑίδι[ 9. διιΐθαι ἰαἰἶπα 18 ἀοἱ 5ἰσηϊβεδίωγ. ἴῃ ἀοιηατῃ ογρῸ 8δρίθη- 

(ἴθ εἰ {τ Ιδοοῦ.... 21 5ἰαιπηαια τονοσαΐατ, πὸ αἰ 5 (ὰδοὲ ἴῃ Ἰα τῖςο οἱ ἀϊνὶ- 

ἀπ αιυδαάδπι ἱπὰπἀαίίομθ σοΥρΟΥ8. Βα Ἶ 5. οἱ βᾶθου τ ΘΥΘΘ ΤΣ δηϊπιὶ ἰπίογίογα νοϑϑίϊρίδ. 

απ δαΐοπι νοὶ ὀχρογία8 [ἀθγὶ νο] δίοίογ 1 ᾿ΠϑΙΔΌΪΙ οἱ ἱποουίο δίᾳῃα υἱηϊάο 80]0, 

ΓΟΥΘσϑίΓ ἃ τηδλίγο ραί θη! νοὶ ρογϑθυθγδία, ἥιδ6 αἰοὶ[: τη ἰἐἴ8πὶ| δὰ ἴθ οἱ Δ 6 6 6Γ- 

881ὴ ἴ6 πα 6, υἱ οὐ 1Π|Π6 'π Ἰαγοο ἑαΐαπι ροτγίμα ᾿ἰηνθηΐα8 βαρ η 86, αδθ 6. ΠΟῺ 

ϑἰηδί ἰδιηαυδιη ἴῃ πδιιΐγαρίο Πιισίμαγο, οἱ ὙΘΥΘΓΒῚ8 ᾿ΟΓΒΘΥΘΓΆΓΘ ΟἾΓΟα αἀθὶ ΠΟΥ͂ΘΥΪΒ ουΪ- 

ἰμ. .. 
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βιαιοτάτην ἄνωθεν χαὶ ἑχατέρωϑεν χαὶ πανταχόϑεν ἐπιχυυματίζουσαν 

φορὰν τῶν πραγμάτων σϑεναρῶς ἀπώϑει. τὸν γὰρ σηφίας οἴχην εὔδιον δ0 

χαὶ γαληνὸν λιμένα εὑρήσεις, ὃς ἐνορμιζόμενόν σΞ ῥαδίως ὑποδέξεται" 

σοφίας δὲ ὄνομα βΒαϑουὴλ ἐν χρησμοῖς ἄδεται, τοῦτο δὲ μεταληφϑὲν 

5 ϑυγάτηρ ϑεοῦ προσαγορεύεται, χαὶ γνησία ες ϑυγάτηρ καὶ ἀειπάρϑενος, 

ἀψαύστου χαὶ ἀμιάντου φύσεως ἐπιλαχοῦσα διά τε τὴν ἑαυτῆς χοσμιό-. 

τητα χαὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ γεννήσαντος. πατέρα δὲ τῆς “]εβέχχας 5] 

Βαϑουὴλ εἶπε. χαὶ πῶς ἦ γε ϑυγάτηρ τοῦ ϑεοῦ, σορία, λέγοιτ᾽ 

ἂν ἐνδίχως εἶναι πατήρ; ἣ διύτι ὄνομα μὲν ϑῆλυ σοφίας ἐστίν, 

10 ἄρρεν δὲ ἢ φύσις; χαὶ γὰρ αἵ ἀρεταὶ πᾶσαι προσρήσεις μὲν ἔχουσι 

γυναιχῶν, δυνάμεις δὲ χαὶ πράξεις ἀνδρῶν τελειοτάτων" ἐπειὸὴ τὸ μετὰ 
᾿Ὶ ’ ΄- δι Ρ ’ ’ γ ᾽ Ψ 

τὸν ϑεόν, χἄν εἰ τῶν ἄλλων ἁπάντων πρεσβύτατων εἴη, δευτέραν ἔχον 

χώραν λυ ὡς ἄν παρὰ ἄρρεν τὸ τὰ ὅλα ποιοῦν ἐλέχϑη χατὰ τὴν πρὸς 

τἄλλα ὁμοιότητα" ἀεὶ γὰρ προνομίαν τοῦ ἄρρενος ἔχοντος ἐνδεῖ χαὶ 

15 ὑστερίζει τὸ ϑῆλυ. λέγωμεν οὖν μηδὲν τῆς ἐν τοῖς ὀνόμασι διατρορᾶς ὅ5 

φροντίσαντες τὴν θυγατέρα τοῦ ϑεοῦ σοφίαν ἄρρενά τε καὶ πατέρα εἶναι, 

σπείρηοντα καὶ γεννῶντα ἐν ψυχαῖς μάϑησιν, παιδείαν, ἐπιστήμην, φρόνησιν, 
ἢ ᾿ ᾿ ΄ , ,“- ς᾽» ἢ ᾽ 4 - , 

χαλὰς χαὶ ἐπαινετὰς πράξεις. ἐνθένδε ὃ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ μνᾶται γάμον 

, θΌ.Ν. ἑαυτῷ: πόϑεν τὰρ  ἄλλοϑεν ἢ ἐχ τοῦ σηφίας οἴχου χοινωνὸν εὑρήσει, 

«σι (ΠΡῸ 

Ὃ γνώμην ἀνεπίληπτον, ᾧ πάντα συνδιατρίψει τὸν αἰῶνα - 

(10.) Λελάληχε δ᾽ ἀχριβέστερον περὶ φυγῆς, ἡνίχα τὸν ἐπὶ τοῖς ἀν- 58 
- , 4. ἡ , 4 ΄ 2.» »" . νὰ ,ς- , ’ ᾿ 
ὁρηφόνοις ἐτίθει νόμον, ἐν ῳ πάντ᾽ ἐπεξῆλθε τὰ εἴδη, τὸ ἐχουσίου φόνου, 

τὸ ἀχουσίου, τὸ ἐπιθέσεως, τὸ βουλεύσεως. λέγε τὸν νόμον: «ἐὰν πα- 

τάξῃ τίς τινα χαὶ ἀποθϑάνγ, θανάτῳ ϑανατούσθω: ὁ δὲ οὐχ ἑχών, ἀλλ᾽ 

5. ὁ ϑεὸς παρέδωχεν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύ- 

βιαιοτάτην Μαηρ.: βεβαιοτάτην εοαὰ. ἑχατέρωϑεν] χάτωϑεν οοηὶ. Μδηρ. 
2 «ξνώϑει οοπὶ. Οονη 8 ἐνορμιζόμενος (ἱ 4 Βαιϑουὴλ εοὐι. ἡ “Ῥεβέχας 1Π 
8 Ἐβαιθουὴλ Π3 εἶπεν Η ἥ γε 11’: εἴ γε Η! (φτοῦαιί ΟΠ), ἡ ὧν 10 ἄρρην ἃ 
ἢ 11 ἐπειδὴ 13: ἐπεὶ δὲ (1Π! 12) τὸν οὦ. ἢ εἰ) ἡ (ἱ ἔχον 
Τάλτῃ,: ἔχεις α!, ἔχειν (12 υἱ νἱα., ἔχει ἢ 12 ϑνηλυῶσαν (ἱ 14 τὰ ἀλλα (ἱ 
’Ιϑ λέγωμεν 5οτίρβὶ: λέγω, τᾶ8. 1 ΠἰΠογαθ, μὲν (ἰ, λέγομεν ἢ τῆς δαὶ. 
Σ΄. ΕΣ 16 τὴν οι. (ἱ 20 ᾿δουπαιῃ οἱβ ΒΡ] ηΠ8π|, 486 564 πη 1ῸΓ 
ΒΩ Ατηῦτοβ., ἰδία! Μδηρ., 566. οἃ ρατίίῃ ὁχ ἃ 143. 1.4 ρΡαγιπΔ ὁχ ᾿ἰῦϊο ἀ6 ΞοιΠη 1 }8 

Π Ὦααα κἢ Απιῦτοϑ. 21 λελάληχε δὲ δίδηρ.: λελάληχεν οο(ά. 22 ἐπιεξῆλϑεν 
ο᾽ ἐξ λϑε ( 28 ἰοτγιϊὰ τὸ] τε χαὶ οοηϊοῖο, οἴ. ἃ 17 24 ὁ] εἰ ΤΌΓΩΗ. 
“Ὁ πὰς 6: οπι. ἢ 
σ--.-.-.-.Ν ΝττλταὋἭῬἥ --- --- 

18 
πὶ π 20 διά. 4,22: ἴδεοὺ οοριι απ 8101 δήάσιυϊπιν! ἀ6 βαρίοπεία σοπβογίθ ργοροβίεϊ ορί- 

Ἅτχγ ἀρία ργιάοηίίδθ, οὐαὶ αι Υἱΐ86 ἰδιηρογᾶ βδἰπθ 1}}8 οἴδβηβίοῃθ ἰγδηϑουγγογοί. 
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ξεται ὁ φονεύσας. ἐὰν δέ τις ἐπιϑῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου λήψῃ αὐτὸν ϑανατῶσαι“ 

δ4 (ἔχοα. 21,12---14). σαφῶς εἰδώς, ὅτι περιττὸν ὄνομα οὐδὲν τίϑησιν, 

ὑπὸ τῆς τοῦ πραγματολογεῖν ἀμυϑήτου φορᾶς ἠπόρουν χατ᾽ ἐμαυτόν, διὰ 

τί τὸν ἐχουσίως χτείναντα οὐχ εἶπε ϑανατοῦσϑαι μόνον, ἀλλὰ ϑανάτῳ ὁ 

δῦ ϑανατοῦσθαι: τίνι γὰρ ἄλλῳ ὁ ἀποϑνήσχων ἣ ϑανάτῳ τελευτᾷ; φοιτή- 

σας οὖν παρὰ Ἰυναῖχα σοφήν, ᾧ σκέψις ὄνομα, τοῦ ζητεῖν ἀπηλλάγην" 
ἐδίδαξε γάρ με, ὅτι χαὶ ζῶντες ἔνιοι τεθϑνήχασι καὶ τεθνηχότες ζῶσι. 

τοὺς μέν γε φαύλους ἄχρι γήρως ὑστάτου παρατείνοντας νεχροὺς ἔλεγεν 

εἶναι τὸν μετ᾽ ἀρετῆς βίον ἀφῃρημένους, τοὺς δὲ ἀστείους, χἄν τῆς πρὸς τὸ 

σῶμα χοινωνίας διαζευχϑῶσι, ζῆν εἰσαεί, ἀθανάτου μοίρας ἐπιλαχόντας. 

δ6 (11.) ἐπιστοῦτο μέντοι χαὶ χρησμοῖς τὸν ἑαυτῆς λόγον, ἑνὶ μὲν τοιῷδε" 

»οἱ προσχείμενοι χυρίῳ τῷ ϑεῷ, ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον“ (Ποιεῖ. 

4,4) --- τοὺς γὰρ πρόσφυγας χαὶ ἱχέτας τοῦ ϑεοῦ μόνους ζῶντας οἷὸς, 

νεχροὺς δὲ τοὺς ἄλλους" ἐχείνοις δ᾽, ὡς ἔοιχε, χαὶ ἀφθαρσίαν μαρτυρεῖ 15 

δῖ διὰ τοῦ προσθεῖναι ,»ζῆτε ἐν τῇ σήμερονς. σήμερον δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀπέρατος 

χαὶ ἀδιεξίτητος αἰών: μηνῶν γὰρ χαὶ ἐνιαυτῶν χαὶ συνόλως χρόνων 

΄«- 

-» ) ’ "᾿ Ὁ δι “- 3 ἤ ἰ }] 9 ὃ Α ὲ ΄ » Μ δ "1 

περίοδοι δόγματα ἀνθρώπων εἰτὶν ἀριϑμὸν ἐχτετιωηχότων: τὸ δ᾽ ἀψευ- 

δὲς ὄνομα αἰῶνος ἢ σήμερον. ἥλιος γὰρ οὐχ ἀλλαττόμενος ὃ αὐτός ἐστιν 
, » ᾿ ,. “- “,᾿ν δὲ) " «- ΄ 4 ’ ἢ “ΜΡ 
ἀεί, ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆς ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἰών, παρ ὃν ἡμέρα χαὶ νύξ, Ὁ 

« ᾽ν» .- - -Ἂ « 

δ8 τὰ αἰῶνος μέτρα, διεχρίϑησαν ---, ἑτέρῳ δ᾽ ἐπιστοῦτο τοιῷδε χρησμῷ" 

οἰδοὺ δέδωχα πρὸ προσώπου σοὺ τὴν ζωὴν χαὶ τὸν ϑάνατον, τὸ ἀγαϑὸν 

χαὶ τὸ χαχόν“ (Ποαί. 80,1.) --- οὐχοῦν, ὦ πάνσοφε, τὸ μὲν ἀγαϑὸν 

χαὶ ἢ ἀρετή ἐστιν ἢ ζωή, τὸ δὲ καχὸν χαὶ ἢ χαχία ὁ ϑανατος ---- χαὶ 

ἐν ἑτέροις αὔτη ἣ ζωή σοὺ χαὶ ἣ μαχρότης τῶν ἡμερῶν, ἀγαπᾶν 25 

χύριον τὸν ϑεόν σου.“ (θοιί. 80,30). ὄρος ἀϑανάτου βίου χάλλιστος 

89 οὗτος, ἔρωτι χαὶ φιλίᾳ ϑεοῦ ἀσάρχῳ χαὶ ἀσωμάτῳ χατεσχῆσϑαι. οὕτως 

1 ἐπιϑῦτε τὸ (τὸν (12) πλησίον αὶ 4 φϑορᾶς α, φορᾶς 63 υἱ νἱά. 6 ὁ 

οαι. ἢ Ἴ ἀπηλλάγην Ταγη.: ἀπηλλάγειν “066. 11 εἰσαεὶ ἀϑανάτου Η, 
βαὰ εἰ ἀ ἰὴ τὰ5. [{’: εἰς ἀποθανάτου ἃ, ὡς ἀϑανάτου (3 12 ἐπιστοῦτο αἰ ἮΣ 

εἰπιστοῦτο (1', εἶτα ἐπιστοῦτο ἑνὶ μέντοι ὧδε (ἱ 18 δηΐθ χυρίω δαά. τῷ 
ἩΗ!, ἀε]. Η: 14 οἷδε ἃ: εἴδεν ἢ 10 σήμερον οὔ. [, ἀπέραντος 

ὁοηΐ. Μαηρ. 18 δείγματα οοπϊ. λίδηρ. 90 τότε ἃ ὑπὲρ ΑΗ: ὑπὸ τ 

τότε α ὑπὸ (1: ὑπὲρ 91 ἐπὶ τούτω ἃ 21 ἀσάρχῳ καὶ ἀσωμάτῳ 
8560}. (ἢ κατασγῆσαι ΠῚ οἱ νἱι.. 

ὃ εἴ. Πονάο 1 ἐγάριη, 61 ΒΥ. 10. 117 εἴ. ν᾿}. 1 διὲὶ ῥ. 118,31. 22. 34 Οτγίφεπε: 

ἤραίνι. δδ᾽ γν. 770: χακία δὲ χαὶ ἀγνωσία ϑάνατος ψυχῆς λογιχῆς, ζωὴ δὲ ἀρετὴ καὶ γνῶσις. 
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5. »Μ-.- || οἵ μὲν ἱερεῖς Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιούδ, ἵνα ζήσωσιν, ἀποϑνήσχουσιν ϑνητῆς 

ζωῆς ἄφθαρτον ἀντιχαταλλαττόμενοι βίον χαὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου πρὸς τὸ 

ἀγένητον μετανιστάμενοι" ἐφ᾽ ὧν τὰ σύμβολα τῆς ἀφθαρσίας ἄδεται, ὅτι 

ἐτελεύτησαν ἐνώπιον χυρίου (1ωμον. 10,2), τουτέστιν ἔζησαν" νεχρὸν γὰρ 

Ξ» οὗ ϑέμις εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ ϑεοῦ. χαὶ πάλιν τοῦτό ἐστιν ὃ εἶπε χύριος" 
»ἐν τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἁγιασθήσομαι“ (1μεν. 10,3), ονεχροὶ δ᾽,“ ὡς χαὶ 

ἐν ὕμνοις λέγεται, ,οὐχ αἰνέσουσι χύριον“ (Ρβ4]ὰ 113,20) ζώντων 

γὰρ τὸ ἄργον. Καιν δ᾽ ὁ ἐναγὴς χαὶ ἀδελφοχτόνος οὐδαμοῦ τῆς νομο- 60 

Ξσίας ἀπηοϑνίσχων εὑρίσχεται, ἀλλὰ χαὶ λόγιόν ἐστιν ἐπ᾿ αὐτῷ χρησϑὲν 
4» τοιοῦτον: ,ἔϑετο χύριος ὁ ϑεὸς τῷ Καὶν σημεῖον, τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν 

πᾶντα τὸν εὑρίσχοντα “ (θη. 4,19). διὰ τί; ὅτι, οἶμαι, ἢ ἀσέβεια χαχόν 6] 

ἐστιν ἀτελεύτητον, ἐξαπτόμενον χαὶ μηδέποτε σβεσϑῆναι δυνάμενον, ὡς 

τὸ ποιητιχὸν ἁρμόττειν ἐπὶ χαχίας εἰπεῖν" 

ἧ δέ τοι οὐ ϑνητή, ἀλλ᾽ ἀϑαάνατον χαχόν ἐστιν, 

5. ἀθάνατον δ᾽ ἐν τῷ παρ᾽ ἡμῖν βίῳ, ἐπεὶ πρός γε τὴν ἐν ϑεῷ ζωὴν 

ἄψυχον χαὶ νεχρὸν χαὶ ,χοπρίων“, ὡς ἔφη τις, ,ἐχβλητότερον.“ (13.) ἀλλ᾿ θ2 

ἔδει γε πάντως χώρας ἀπονεμηϑῆναι διαφερούσας πραγμασι διαφέρουσιν, 

οὐρανὸν μὲν ἀγαϑῷ, τὰ δὲ περίγεια χαχῷ. τὸ μὲν οὖν ἀγαϑὸν ἀνώφοιτόν 

ἐστι, χἂν εἴ ποτε ἔλϑοι πρὸς ἡμᾶς --- φιλόδωρος γὰρ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ---, 

550 σπουδάζει παλινδρομῆσαι διχαίως" τὸ ὃὲ χαχὸν ἐνταυϑοῖ χαταμένει, πορ- 
, , - [4 - Ἁ 3 [4 ᾿ 

ρωτάτω ϑείου χοροῦ διῳχισμένον, περιπολοῦν τὸν ϑνητὸν βίον χαὶ μὴ 

δυνάμενον ἐχ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀποθανεῖν. τοῦτό τις χαὶ τῶν ἐπὶ 68 
’ ὔ 4 ᾽ - ]) - ’ ᾽’ 

σοφίᾳ ϑαυμασϑέντων ἀνὴρ δόχιμος ἐφώνησε μεγαλειότερον ἐν θεαιτήτῳ 

φάσχων’ ,,ἀλλ οὗτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ χαχὰ δυνατόν --- ὑπεναντίον γάρ τι 

ΞΟ τῷ ἀγαθῷ αἰεὶ εἶναι ἀνάγχη --- οὔτε ἐν ϑείοις; αὐτὰ ἱὸρῦσϑαι, τὴν δὲ 
4 ’ ,  καᾳ ἢ [ - .»Ὁ: “ ἢ 

ϑνητὴν φύσιν χαὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖν. διὸ χαὶ πειρᾶσϑαι χρὴ 

------..---΄΄ὦ΄ὦὖἴὖὮἴὮὔὃἣἥἵ;ὃςὃἷὮὦὖὦὖᾧἴᾧἵΡἽἝ;Ἕ -ι- -----......οὄῬὕὌὩὈ0θ:[Ὁ.-. ἧ Ἐς. 

1] Ναδὰμ Ἡ, Δὰβ ᾿Δβιοῦ (ἰ 2 ἀντιχαταλλόμενοι Η τἀγένητον 1], 
τὰ γενητὰ Ο ὃ ὧν Μδιῃρσ.: ὦ οοαα. ὅτι ἐστ ρ8:; ὅτε (12, τότε αἸΠ 

8 ἐναγὴς ( : ἀναιδὴς Η ὃ. αὐτοῦ οοηΐ. λΙΔησ. 10 σημεῖον τῷ Νάιν οοηϊεῖο: 
ΥΠΧΧ οἱ τνο].1 ρ. 297,22 12 μηδέποτε 5ύγίρηῖ: μηδέπω δσοια. 19 ἔλϑηῃ ν 

20 ροβϑὲὶ σπουδάζει δα. δὲ, 56ι1 τιιγϑιι8 ἀ6]. Η 2] περιπολλῶν [ω}, περὶ πολλὺν 
Τυγῃ. 22 ἀποδραμεῖν οοηίεΐο 99, 28. τῶν --- ἐφώνησε 8. 5. Η: 
24, 95 γάρ τι τῷ ἀγαθῷ 6 ΡΙαίοπα βοτγρϑὶ: γὰρ τῷ ϑεῷ ὁοσα. ὃ ϑεοῖς ΡΙαίοη ϑ 

[οχῖ 5 αὐτὰ (1 (Ρ]αἴο0): ταῦτα Η 20 περιπολεῖ Ρ]ίοπὶβ. ἰοχίι8 

11. 04. μ 118. 160 Πδρτγδςο! τ] ἔγαρ. 8ῦ γν. 90. 21 οἵ, ῬΙδίοπ!8. ΡΒ δοάτ, 
Ρ.41Δ 24 Ρ]δίοιἷα Τμθδοί, ρ. 170 Α}}. 
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ἐνθένϑε ἐχεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ 

δυνατόν: ὁμοίωσις δὲ δίκαιον χαὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι.“ 

04 εἰχύτως οὖν ὁ Καὶν οὐχ ἀποθανεῖται, τὸ χαχίας σύμβολον, ἣν ἀεὶ δεῖ 

ζῆν ἐν τῷ ϑνητῷ γένει παρ᾽ ἀνθρώποις: ὥστ᾽ οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τὸ ,,ϑα- 

νάτῳ ϑανατοῦσϑαι“ λέλεχται τὸν ἀνδροφόνον διὰ τὰς δεδηλωμένας αἰτίας. δ 

0ὅ (18.) τὸ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ᾽ ὁ ϑεὸς παρέδωχεν“ ἐπὶ τῶν τὸν ἀχούσιον 

φόνον δρώντων πάνυ χαλῶς εἴρηται. δοχεῖ γὰρ αὐτῷ τὰ μὲν ἑχοηύσια 

Ἰνώμης τῆς ἡμετέρας ἔργα εἶναι, τὰ δὲ ἀχούσια ϑεοῦ: λέγω δὲ οὐ τὰ 

ὁ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅσα ἁμαρτημάτων ἐστὶ χόλασις. [ ἀπρεπὲς ν. ὅ90 

γὰρ ϑεῷ τὸ χυλάζειν ἅτε πρώτῳ χαὶ ἀρίστῳ νομοϑέτῃ, χολάζει δὲ (δι᾽) ιὺ 

ὑπηρετούντων ἑτέρων, οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ. τὰς μὲν γὰρ χάριτας χαὶ δωρεὰς 

χαὶ εὐεργεσίας αὐτὸν ἁρμόττει προτείνειν ἅτε ἀγαϑὸν χαὶ φιλόδωρον ὄντα 

φύσει, τὰς δὲ τιμωρίας οὐχ ἄνευ μὲν ἐπιχελεύσεως τῆς ἑαυτοῦ βασι- 
λέως ἅτε ὑπάρχοντος, δι᾽ ἄλλων δέ, οἱ πρὸς τοιαύτας χρείας εὐτρεπεῖς 

67 εἰσι. ἀασρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγω ὁ ἀσχητὴς ἐν οἷς φησιν ,8 θεὸς ὃ 15 

τρέφων με ἐχ νεότητος, ὁ ἄγγελος ὃ ῥυόμενός με ἐχ πάντων τῶν χα- 

χῶν“ (ἄοη. 48, 18. 10). τὰ μὲν γὰρ πρεσβύτερα ἀγαϑά, οἷς ἢ Ψυχὴ 

τρέφεται, ἀνέϑηχε ϑεῷ, τὰ ὃδὲ νεώτερα, ὅσα ἐχ φυγῆς ἁμαρτημάτων 

08 περιγίνεται, ϑεράποντι ϑεοῦ. διὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, καὶ ἡνίχα τὰ τῆς χοσμο- 

ποίϊας ἐφιλοσόφει, πάντα τἄλλα εἰπὼν ὑπὸ ϑεοῦ γενέσϑαι μόνον τὸν 90 

ἀνθῦρωπον ὡς ἄν μετὰ συνεργῶν ἑτέρων ἐδήλωσε διαπλασϑέντα. εἶπε“ 

γάρ φησιν ,8 ϑεός: ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ (6θη. 

69 1.26), πλήθους διὰ τοῦ ποιήσωμεν ἐμφαινομένου. διαλέγεται μὲν 

οὖν ὃ τῶν ὅλων πατὴρ ταῖς ξαυτοῦ δυνάμεσιν, αἷς τὸ ϑνητὸν ἡμῶν τῆς 

Ψυχῆς μέρος ἔδωχε διαπλάττειν μιμουμέναις τὴν αὐτοῦ τέχνην, ἡνίχα 26 

τὸ λογιχὸν ἐν ἡμῖν ἐμόρφου, δικαιῶν ὑπὸ μὲν ἡγεμόνος τὸ ἥγεμονεῦον 

10 ἐν ψυχῇ, τὸ δ᾽ ὑπήχοον πρὸς ὑπηχόων δημιουργεῖσϑαι. χατεχρήσατο 

(δὲ) χαὶ ταῖς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ δυνάμεσιν οὐ διὰ τὸ λεχϑὲν μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι 

ἔμελλεν ἢ ἀνθρώπου ψυχὴ μόνη χαχῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἐννοίας λαμβάνειν 

χαὶ χρῆσθαι ταῖς ἑτέραις, εἰ μὴ δυνατὸν ἀμφοτέραις. ἀναγχαῖον οὖν 30 

ἡγήσατο τὴν χαχῶν γένεσιν ἑτέροις ἀπονεῖμαι δημιουργοῖς, τὴν ὃὲ τῶν 

1 ἀγαϑῶν ἑαυτῶ μόνῳ (14.) διὸ χαὶ λεχϑέντος πρότερον ,»ποιήσωμεν 

1 τὸ οἵη. ἢ 2 ὁμοίωσις --- γενέσθαι οῃ. ἢ 4 τὸ] τῶ α 9 εὖπρε- 
πὲς 1 10 χολάζει ΤΏτγη.: χολάζειν σοι. δι᾿ δαά. (οϊη 12 ἁρμόττειν Η 

14 εὐπρεπεῖς ν 17 ἐν οἷς οἴῃ. (1 10 ρτγῖις ὁ] χαὶ ὁ (ἃ 16 τῶν οω. (ἃ 

93. μὲν οπὶ. Ϊ, 28 δὲ ααἀά. Τιιγη. αὑτοῦ Π, ἑαυτὸν οομΐ. ἡδηρ. 29 ἐν- 
νοίας] ἐν ὁ οοτῖ. Η“ 90 ἑταίραις α εἰ 115: ἢ Η! υἱ νἱα. 

82 δι᾽ ὃ Η“: δι᾽ οὗ ΟΠ: ποιήσομεν Η 
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ἄνθρωπον“ ὡς ἄν ἐπὶ πλήϑους, ἐπιφέρεται τὸ ὡς ἂν ἐφ᾽ ἑνός: ,ἐποίη- 

σεν ὁ ϑεὸς τὸν ἀνϑρωπον“ (θη. 1,21). τοῦ μὲν γὰρ πρὸς ἀλήϑειαν 

ἀνθρώπου, ὃς δὴ νοῦς ἐστι χαϑαρώτατος, εἷς ὁ μόνος ϑεὸς δημιουργός, 

τοῦ δὲ λεγομένου χαὶ χεχραμένου μετ᾽ αἰσθήσεως τὸ πλῆϑος. οὗ χάριν ὃ 72 

δ μὲν χατ᾽ ἐξηχὴν ἄνθρωπος σὺν τῷ ἄρθρῳ μεμήνυται --- λέγεται γάρ" 

»ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον,“ τὸν ἀειδῇ χαὶ ἄχρατον ἐχεῖνον λογι- 

σμόν ---, ὃ δὲ ἄνευ τῆς τοῦδε προσϑήχης" τὸ γὰρ’ ,ποιήσωμεν ἄνϑρω- 

πον“ ἐμφαίνει τὸν ἐξ ἀλόγου χαὶ λογιχῇς συνυφανθϑέντα φύσεως. ἔπόμε- 78 

γος τούτοις τό τε εὐλογεῖν τοὺς ἀγαθοὺς χαὶ τὸ χαταρᾶσϑαι τοῖς 

Ι0 ὑπαιτίοις ἀνέϑηχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς, χαίτοι γε ἀμφοτέρων ἐχόντων 

ἔπαινον, ἀλλ΄ ἐπειδὴ τὸ μὲν εὐλογεῖν τοὺς ἀξίους ἡγεμονίαν ἔχει τὴν 
“- 

ἐν ἐγχωμίοις, τὸ δ᾽ ἀρὰς τοῖς φαύλοις τίϑεσϑαι δευτέραν τάξιν, τῶν ἐπὶ 

ΗΠ. ταῦτα χειροτονηϑέντων --- | εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ γένους ἀρχηγέται δώδεχα 

ἀριϑμῷ, φυλάρχας αὐτοὺς ὀνομάζειν ἔϑος --- ἕξ μὲν τοὺς ἀμείνηυς 

5. ἔταξεν ἐπὶ τῆς εὐλογίας, Συμεών, Λευί, Ἰούδαν, Ἰσσάχαρ, Ἰωσὴφ χαὶ 

Βενιαμίν, τοὺς δ᾽ ἑτέρους ἐπὶ τῆς χατάρας, τόν τε πρῶτον χαὶ τὸν 

ὕστατον τῶν Λείας, Ῥουβὴν χαὶ Ζαβουλών, χαὶ τοὺς ἐχ τῶν ϑεραπαινί.- 

ὃὼων νόϑους τέτταρας (Πουΐ. 27, 12. 18). τῆς γὰρ βασιλείου χαὶ ἱερω- 7 

μένης φυλῆς οἱ ἥγεμόνες ἐν τῇ προτέρᾳ τάξει χορεύουσιν, Ἰούδας τε χαὶ 

0 Λευί. εἰχότως οὖν χαὶ τοὺς ἄξια ϑανάτου δρῶντας ἑτέρων χερσὶν ἐχ- 

«ιν. » 

δίδωσιν ἐπὶ τιμωρίᾳ, βουλόμενος ἡμᾶς ἀναδιδάσχειν, ὅτι ἢ χαχοῦ φύσις 

μαχρὰν ἀπελήλαται χοροῦ ϑείου, ὁπότε καὶ τὸ μιμηλάζον ἀγαθὸν χαχῷ, 

ἢ τιμωρία, δι᾿ ἑτέρων βεβαιοῦται. τὸ ὃὲ ,δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξε- 7ῦ 

ται ὁ φονεύσας“ (ἔχοά. 21,18) ἀκουσίως, πάνυ καλῶς εἰρῇσϑαί μοι δοχεῖ" 

5 τόπον γὰρ χαλεῖ νῦν οὐ χώραν ἐχπεπληρωμένην ὑπὸ σώματος, ἀλλὰ 

δι᾿ ὑπονοιῶν αὐτὸν τὸν ϑεύν, ἐπειδὴ περιέχων οὐ περιέχεται χαὶ ὅτι 

΄ [- χαταφυγὴ τῶν ὅλων ἐστί. ϑέμις οὖν τῷ δόξαντι τροπῇ χρήσασϑαι ἀχου- 1 

σίῳ φάναι χατὰ ϑεὸν συμβῆναι τὴν τροπήν, ὅπερ οὐ ϑέμις τῷ ἔχου- 

σίως ἁμαρτόντι. δώσειν“ δέ φησιν οὐ τῷ χτείναντι, ἀλλ᾽ ᾧ διαλέγεται, 
.--...«....-...-. ὁ ΄ὦ΄ὦὃὦἴἃἴἝΓἽἝἽἝ. ὄ....-... -. 

ἰ ἐπιφέρηται ἃ ἀ χεχραμμένου Η (τοῦ) μετ᾽ οοηϊοῖο ὅ ἄρϑρῳ] ἀν- 
ϑρώπω Ο'! Ἴ ὁ δὲ) ὧδε δὲ ἄνθρωπον εοηὶ. δίδηρ. δὲ α: δ᾽ ἄνϑρωπον 1], δ᾽ 
ἄνϑρωπος Υ 10 ὑπεναντίοις ΤΌτη. ἀνέϑηχεν (α: ἔϑηχεν Η 14 ἀρι- 
ϑμόν ν 15 Λευίν ΟΕ ᾿Ισάχαρ εοἀά. 11 τῶν 6: τῆς Η 
Ῥουβὴν 6: “Ρουβὶμ "ὶ 20 Λευίς ΠΗ 21 τιμωρία (: τιμωρίαν Η 22 πλη- 
σιάζον ΘΟΏΪΟΪΟ χαχῷ] ὦ ο6χ οοτῖ, Η3 28 ἣ τιμωρίᾳ Τυτῃ. 
2 ἐστὶν Η 28 ὅπερ Μδηρ.: ὥσπερ ςοαᾳ, 29 ἁμαρτῶντι α 
----- 

21. 2) οἴ. αα ρ. 128,20. 20 οἵ. Θοχορίδρῃὶϊ ῥ. 817,12. Ζο)]ογ ΠῚ 1 ρ. 181. 
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ὥσϑ᾽ ἕτερον μὲν εἶναι τὸν οἰχήτορα, ἕτερον ὁὲ τὸν φεύγοντα. τῷ μὲν 

γὰρ ἑἕαυτοῦ λόγῳ ὃ ϑεὸς πατρίδα οἰχεῖν τὴν ἐπιστήμην ἑαυτοῦ, ὡς ἄν 

αὐτόχϑονι, δεδώρηται, τῷ δ᾽ ἐν ἀχουσίοις γενομένῳ σφάλμασι χαταφυ: 

71 γήν, ὡς ὀδϑνείῳ ξένην, οὐχ ὡς πατρίδα ἀστῷ. (19.) ταῦτα χαὶ περὶ 

τῶν ἀχουσίων φιλοσοφήσας περὶ τῆς ἐπαναστάσεως χαὶ βουλεύσεως ἑξῆς ὁ 

νημηϑετεῖ φάσχων’ οἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποχτεῖναι αὐτὸν 

δόλῳ χαὶ χαταφύγῃ“ (Εχοΐ. 21, 14) ἐπὶ τὸν ϑεόν, τὸν προειρημένον 

συμβολικῶς τόπον, παρ᾽ ὃν ζῆν συμβέβηχε τοῖς πᾶσι: χαὶ γὰρ ξτέ- 

18 ρωϑί φησιν’ οὃς ἂν φύγῃ ἐχεῖ, χαὶ ζήσεται“ (Πουΐ, 19,5)λ. ἀλλ᾽ οὐ 

ἡ 

ζωὴ μέν ἐστιν αἰώνιης ἢ πρὸς τὸ ὃν χαταφυγή. ϑαάνατος δ᾽ ὃ ἀπὸ τού- ' «»:} 

τοῦ ὃρασμός: εἰ δέ τις ἐπιτίθεται, πάντως ἐχ προνοίας ἀδιχεῖ, χαὶ τὸ 

σὺν δόλῳ πραττόμενον ἐχουσίως ἔνοχον, ὡς τὸ ἀδόλως ἔμπαλιν οὐδ᾽ 

19 ὑπαίτιον. οὐδὲν οὖν τῶν ὑπούλως χαὶ δολερῶς καὶ ἐχ προνοίας πρατ- 

τομένων ἀδιχημάτων ἄξιον λέγειν γίνεσϑαι χατὰ ϑεύν, ἀλλὰ χαϑ᾽ ἡμᾶς 

αὐτούς. ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς, ὡς ἔφην, οἱ τῶν καχῶν εἶσι ϑησαυροί, δα. 

80 παρὰ ϑεῷ δὲ οἱ μόνων ἀγαϑῶν. ὃς ἂν οὖν χαταφύγῃ, τὸ δ᾽ ἐστὶν ὃς 

ἄν. τῶν ἁμαρτημάτων μὴ ἑαυτὸν ἀλλὰ ϑεὸν αἰτιᾶται, χολαζέσϑω, τῆς 

μόνοις ἰχέταις πρὸς σωτηρίαν χαὶ ἀσφάλειαν χαταφυγῆς, τοῦ βωμοῦ, 

στερούμενος, χαὶ μήποτ᾽ εἰχύότως" ἀμώμων γὰρ ἱερείων, λέγω δὲ ψυχῶν 

ἀσινῶν χαὶ χεχαϑαρμένων, τὸ [ θυσιαστήριον ἀνάπλεών ἐστι δυσίατος Ρ. 

δὲ ἣ παντελῶς ἀνίατος μῶμος τὸ φάσχειν χαὶ χαχῶν αἴτιον εἶναι τὸ 25 

81 ϑεῖον. φίλαυτοι δὴ μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι σπουδάσαντες οἵ τοιοῦτοι τρόποι 

πάντες εἶναι βαινέτωσαν ἔξω περιρραντηρίων, ἵν᾿ ὡς μιαροὶ καὶ ἀχά- 

ϑαρτοι μηὸ ἐξ ἀπόπτου τὴν ἱερὰν φλόγα τῆς ἀναχαιομένης ἀσβέστου 

ψυχῆς χαὶ ϑεῷ χαϑαγνιζομένης ὁλοχλήρῳ χαὶ παντελεῖ δυνάμει ϑεά- 2» 

82 σωνται. παγχάλως τις τῶν πάλαι σοφῶν εἰς ταὐτὸ τοῦτο συνδραμὼν 

ἐθάρρησεν εἰπεῖν, ὅτι ,ϑεὸς οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδιχος, ἀλλ’ ὡς οἷόν 

-.--.-ὄ ---- - ---“--.--- --.- --..-ο--.--- .-.---.- - 

Ἴ καὶ καταφύγῃ δίαηρ.: καὶ χαταφύγη ποιεῖ (ποῖ: οοπὶ. (ὋΠπ) (ἢ, χαταφύγη ποιεῖ Ϊ,- 

χαταφυγὴν ποιεῖ ΤΏΓΗ. 9. ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ (1 11 δὴ βόγι. οἱ Τὴ. 8---10 χαὶ 

γὰρ --- δρασμός ραγοηί μοὶ ροηοη τὸ] τῷ (! 12 ἑἐχουσίως (13 (Μ8ηρ.): ἑχου- 

σίοις 6 1ῦ χαχῶν δίαηρ.: καχιῶν σοί. 10 οἱ βογίρμεὶ: τγᾶβ. 2 [π|. ἴῃ ἡ 

2 Η οὖν 8. 5. Η 11 τὸν ϑεὸν ν 18 μόνης Η3 

πρὸς α: εἰς 1 δεδομένης υἱά, 8ι|6. 19 στερόμενος σοπὶ. (ὉΒη 

υἦτ᾽ α! 21 χαὶ 866]. Δαῃφ. 2) τοιοῦτον τρόπον 1Π}ν4 τοιουτότροποι δηρ. 

2 βαινέτωσαν ἃ : μενέτωσαν 1] 2 χαϑαγιζομένης σοι. δδηρ. 

21 Ρ]αϊοπὶς ΤΒοδοὶ. ν. 1710 (ἰ, 

δ 
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τε διχαιότατης, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἄν ἡμῶν αὖ 

Ἰένηται ὅτι διχαιότατος. περὶ τοῦτον χαὶ ἢ ὡς ἀληϑῶς δεινότης ἀνδρὸς 

χαὶ οὐδενία τε χαὶ ἀνανδρία. ἧἥ μὲν γὰρ τούτου γνῶσις σοφία χαὶ ἀρετὴ 

ἀληϑινή, ἢ δὲ ἄγνοια ἀμαθία τε χαὶ χαχία ἐναργής. αἱ δὲ ἄλλαι δεινό- 

δ τητες δοχοῦσαι χαὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτιχαῖς δυναστείαις γιγνόμεναι φορ- 

τιχαί, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι.“ (16.) προστάξας οὖν ἀπάγεσθαι τὸν 88 

ἀνίερον χαὶ χαχήγορον τῶν ϑείων ἀπὸ τῶν ἱερωτάτων χαὶ ἐχδίδοσϑαι 

ἐπὶ τιμωρίᾳ φησὶν ἑξῆς’ οὃς τύπτει πατέρα ἣ μητέρα, τελευτάτω“ χαὶ 

ὁμοίως ,ὃ8 χαχηγορῶν πατέρα χαὶ μητέρα τελευτάτω“ (Εχοά.21, 1.16). 

10 μονονοὺ γὰρ βοᾷ κχαὶ χέχραγεν, ὅτι τῶν εἰς τὸ ϑεῖον βλασφημοηύντων 84 

οὐδενὶ συγγνώμης μεταδοτέον. εἰ γὰρ οἱ τοὺς ϑνητοὺς χαχηγορήσαντες 

τονεῖς ἀπάγονται τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ, τίνος ἀξίους χρὴ νομίζειν τιμωρίας 

τοὺς τὸν τῶν ὅλων πατέρα χαὶ ποιητὴν βλασφημεῖν ὑπομένοντας; τίς 

ὃ ἄν γένοιτο αἰσχίων χαχηγορία ἢ τὸ φάσχειν μὴ παρ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ 

15 παρὰ ϑεὸν γένεσιν εἶναι τῶν χαχῶν; ἐλαύνετε οὖν, ἐλαύνετε, ὦ μύσται χαὶ 86 

ἱεροφάνται ϑείων ὀργίων, τὰς μιγαάδας χαὶ σύγχλυδας χαὶ πεφρυρμένας, 

δυσχαϑάρτους χαὶ δυσεχπλύτους ψυχάς, αἱ ἄχλειστα μὲν ὦτα, ἄϑυρον δὲ 

ἡλῶτταν, ὄργανα τῆς ἑαυτῶν βαρυδαιμονίας εὐτρεπῆ, περιφέρουσιν, ἵνα 

χαὶ πάντων χαὶ ὧν μὴ ϑέμις ἀχούωσι χαὶ πάντα χαὶ ὅσα μὴ χρεὼν 

Ὦ ἐχλαλῶσιν. ὅσοι δὲ διαφορὰν ἑχουσίων καὶ ἀχουσίων ἐπαιδεύθησαν χαὶ 80 

εὔφημον στόμα ἀντὶ χαχηγόρου γλώττης ἔλαχον, χατορϑοῦντες μὲν ἐπαι- 

νετοί, σφαλλόμενοι ὃὲ μὴ χατὰ γνώμην οὐ πάνυ ψεχτοί: διὸ χαὶ πόλεις 

ΞΜ, αὐτοῖς εἰς χαταφυγὴν ἀπεχρίϑησαν (Νυῃ. 80). (11.) ἄξιον ὃὲ τῶν 81 

περὶ τὸν τόπην αὐτὰ τὰ ἀναγχαῖα μάλιστα ἀχριβῶσαι. ἔστι δ᾽ ἀριϑμῷ 

] χαὶ οπ. Η ἣ ὃς ἂν ἴῃ πὶρ ΗΞ3 ἡμῶν οι. Τυγῆ. αὖ Ρ]αΐο: εὖ 
εοἀ4., οὐ Τύχη. 2 ὅτι δικαιότατος οη. ἢ περὶ] παρὰ οοπὶ. Μδηρ. 
τοῦτον) ῥώμη δὲ 5. 5. 112, ῥώμη τεῖν ὃ οὐδενία τε 8ογῖρ81; οὐδὲν ἰᾶται ((Η Ὁ), 

οὐδένειά τε ὁχ οοτῖ. Η2 ἀρετὴ 5. 8. ΗΣ 4 ἄγνοια α: ἄνοια Ἡ, ἀνϑρωπεία 
Μδῃρ. 6Χχ Ἄδοαΐοο Οχοη. (ο]}. Νονὶ 148 ὃ δοκοῦσαι] τε δοχοῦσαι Ρίαίο 
ὅ. 6 φροντισταὶ ἢ, δΔηΐα αιοά 864]. καὶ, 5641 ΤυΓΘιι5. 46]. 8 μητέρα ἣ πατέρα Η 
8. 9 χαὶ ὁμοίως --- τελευτάτω οὔ. ἢ 9 χαὶ] ἣ οοπίεΐο 10 μόνον γὰρ 
οὗ Ο, μονονοὺκ ἄρα Ἄοοῃίςεϊο ἐχβοᾷ οοηϊ. Μαπρ. 11 κατηγορήσαντες ἢ 
12 ἀξίου Η 18. τὸν ΟΠ]. Υ͂ 14 παρ᾽ α (αηρ.): περὶ Η 15 παρὰ (ἱ (Ν14}6.): 
περὶ ἢ 11 δυσεχπλύντους Υ ἄχλυστα Η 19 ργίπαπὶ χαὶ [οτί. 566], 

ἀχούωσιν α 19. 20 χαὶ πάντων (8ἰς ἃ, πάντα 8ογρ81)) --- ἐκλαλῶσιν (ἱ: οὐ. Η 

2] χατηγόρου Η 24 ἀχριβῶσαι] ἀχριβ Η2 ἴῃ ταϑ., δηΐθ β τᾶ8. ἰὴ ἢ δὲ Η 

25--128,7 4«πηύτοβ. ἀὲ ίφα βανοιμἐϊ 2,5: 5604 σΟΠΒ᾽ ἀΘγΓοπη8 1118. «ιαί 0 Βὰη: 4180 

δαιηοηθηί, ργοίυμαἶι8 6880 βροοίδηἀα ἰοΘοἰἸοηἷθ ἀγοδηᾷ ἰϑι18. ἀπιπ), 4υἃ Γαἐ0}}0 ΟΣ ἢΪ8 
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τέτταρα" ἕν μέν, διὰ τί οὐκ ἐξ ὦν αἱ ἄλλαι φυλαὶ πόλεων ἔλαχον, αλλ' 

ἐξ ὧν ἢ Λευιτιχὴ μόνη, φυγάσι πόλεις ἀπεχρίϑησαν: δεύτερον δέ, διὰ τί 

ἕξ ἀριϑμῷ χαὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους" τρίτον, τί δήποτε τρεῖς μὲν 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, αἱ δ᾽ ἕτεραι ἐν τῇ Χαναναίων γῇ τέταρτον. διὰ 

τί προθεσμία τοῖς φυγάσιν ὥρισται τοῦ χατελϑεῖν ὃ τοῦ ἀρχιερέως ϑά- 

88 νατος. λεχτέον οὖν περὶ ἑκάστου τὰ ἀρυόττοντα, ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πρώτου 

λαβόντας. εἰς τὰς ἀπονεμηϑείσας Λευίταις μόνοις πόλεις φεύγειν διείρηται 

πάνυ προσηχόντως" χαὶ γὰρ οἱ Λευῖται τρόπον τινὰ φυγάδες εἰσίν. ἕνεχα 

ἀρεσχείας ϑεοῦ γονεῖς χαὶ τέχνα χαὶ ἀδελροὺς καὶ πᾶσαν τὴν ϑνητὴν 

Ι 

89 συγγένειαν ἀπολελοιπότες. ὁ γοῦν ἀρχηγέτης τοῦ ϑιάσου τούτου λέγων ιαπῖν 

εἰσάγεται τῷ πατρὶ χαὶ τῇ μητρί: οὐχ ἑώραχα ὑμᾶς, χαὶ τοὺς ἀδελ- 

φοὺς οὐ γινώσκω, χαὶ τοὺς υἱοὺς ἀπογινώσχω“ (Ὠοαί. 358,9) ὑπὲρ τοῦ 

δίχα μεϑολχῆς ϑεραπεύεξιν τὸ ὄν. ἥ δ᾽ ἀψευδὴς φυγὴ στέρησις τῶν 

οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων ἐστίν. φυγάδας οὖν φυγάσι παραχατατίϑεται 

90 πρὸς τὴν ὦν εἰργάσαντο ἀμνηστίαν, δι᾿ ὁμοιότητα ἔργων. ἄρ᾽ οὖν διὰ 1 

.-....΄ὃὃ.ὕ.ὕ9β9ὕὕ...ἙαΣςΞ-ς-.-...ςςςς----.. ... 

4 αἱ δ᾽ ἕτεραι Τυτη.: τὰς δ᾽ ἑτέρας οο(ἰά., φῃοα βογιδγὶ ροίθϑέ ὑθγῦο δαάϊΐο 

1 λαβόντι ἑοηϊ. Μαηρ. διείρηται ΗΠ: διαιρεῖται ἃ (1) 8 οἱ οι. ἢ 
14 εἰκαιοτάτων (ἃ ἐστὶ ἃ ἐστὶ χαὶ φυγάδας φυγάσιν 15 ἀμνη- 

στείαν εοαα. 

------.--΄ῤ΄΄..ς.-.---.-.-.-΄--΄- ς--.-ςςς...----ς.-..β.. 

οἰν δεῖ, αυ8ὲ 1,6 ν}118 ἰη ρογίϊοπθι βογίθ ΟὈναπογαηΐ, βοὸχ οεἰν ἰδίοβ δὰ τοίαρίαμῃι 
ἀδῖδο βαηΐ Βοι οϊ ἀϊ! ογἰ μα ἰΔΌΟΓΑΠ 8, ΘΓ ΠΟῚ οἰΐδπὶ δ᾽ για ἐγ θαυ εἰν ἰδι658 δὰ 

ος τυ ἀδρυίαίδθ. βου πα. π), αυἃ ΓΑΙΟΠΘ 56Χ ὨΠΊΘΤΟ: ὨΟῺ ΘΗΪΠ) Οἴἶ086 ΠΕΠΙΘΓΙΒ 

Βἷο ργδοβογρίυϑ νἱάθίιγ, πϑθαᾷὰθ ρ]υγίυπιὶ ποαιι6 ρϑαοίογαπι) οἰ ν δια. ἰδγέϊ 2, ΟἿ ἐγ68 

αἱΐγα Ἰογάδπθη οἰνὶἰδίθα οἱ ἰγοβ ἴῃ τορίοημθ Ομδηδηδοα αἰβροβίίδθ βἰηξ, αιδ6 τγοΐυρίο 

ρΘοσδηί 08 ἴοτοηί. αυδτγίαπ), σὰγ ἀοηιπηθγαίο οἱ ἀθῇ ηἰ ἶο ἰοπι ρον 8 ΘΟ ργθἤθη88, ἰπίγα 
φυοὰ δαθίϊοὶ Ποιρίοἰάα ἰῃ οεἰνιδίθ γοΐαρὶὶ, αἀιυοδα πλογίδίυγ βδοογάοβ τηᾶβηυ8 οἱ ροβί 

τηοτίθπι βδοθγοἵϊα πᾶρηὶ γουθγίαίγ Ποιηΐοϊα ἰῃ οἰν᾽αίοθιη Ὠδυϊ δι 108 81.886. Ἂἂδ βἰῃ- 

συ]ὶβ ογρὸ οροτγίοί ἀΐοθγο δίψα 60 ογάἀϊπο 40 ργοροϑυΐϊη8ϑ αὐδοβὶία ΔΌΒΟΪΝΘΓΟ. 

4---᾿ὸ..12. 12 εὑϊη, 2,0: ςοπιροϊοηίογ ἰίδαιυθ [ον ζαγα οἷν  Δ[68 ἀδίδ8 8(ι[ γοία σία πῦ ̓γίσλο 

δχρ]οδηάμιῃ 651. σοησταθ δυΐθαῃ ργονίϑιι ᾿ἰᾳαθί, ααϊὰ [μον 6 ρα πῖο8 δαηΐ πηπηαϊὶ 

αΐα8, (φαὶ αὐ. δελεηκῦ αἱ ρ]δεοθδηί ἀ60, τοὶ παυδηΐ (ΓΘ πα πὶ δοπίςίο) ραίτγίϑ) ρᾶτ- 
ϑηΐο9 ἢἰΐο8 οἴηηθιη οορπῃδίίοηεπι, αἱ δα πδογθδηΐ τιηὶ ἀθ0. --- 2,7: ἔιρίίδης ἰρίταγ δϑὶ 

ΒΙΙΟΓᾺΙΏ 880Γὶ δ᾽ 1818 οἷ8. "ηΪ Ὠἰβίογ. 10---12 οἵ, Ἰ0ϊά. 2,1 ρ. 167, 28 ---168,4 

56ἢ)., (Ὁἱ ρτὸ ἰοθο 1)8αϊ. ἸΙοοο8 Ν.Τ, Ἰδιάδί ΑἸ Ὀγοβ108. 12---᾿ τά. 2,7: οτρὸ 

οαἱ ἀ6ὺ8 ροτίϊο δδί ( ουῖ. 18,2) π|}}} ἀεῦοί συγαᾶγο ηἶδϑὶ ἀθυη. πἢ6 8] [ογὶ ἃ8 ἱπὶ- 

ρϑαϊαίαγ ποοδϑϑ δι }8 ἸΏΌΠΘΓΘ. .. 866 ΘὨΪΠ) ΥΟΓᾶ 6ϑ8ἰ βδοογαοίὶβ ἴαμα, δοάϊςδίϊο ἀοπμιθβϊ- 
σογπ οἵ αυδοάδη 8] 16 ηδίϊο “ΔΙΪβϑ ογατη, υὐ 5}0}8 80 ΔΌΠΘρΡοΙ, αἱ ΒΘΟΓΥΓΘ ἀ60 ροδίϊί. 

τθοίο ΘΓΡῸ ἰπραςσο8 ἔπ ρας! θὰ8 ΠΟΙ θη αν! ἀθίθγηδα 6018 βᾶποῖϊο, αὖ αυΐ ἢυης τη άυῃ) 

ΟὈἸΕἾ δαηΐ 608 τοοὶρίδηΐ ᾳυὶ ρροσαῖδ 818 σΟΠ θη ΠδΠἴ65 δία ΟΡΟΓΆ ΟὈἸΥἱΟμΘα Υἱίδὸ 

ΒΌΡΟΓΙΟΥΙ 5 ὀχροίδηϊ. 
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τοῦτο μόνον ἢ χαὶ δι᾿ ἐχεῖνο, (ὅτι) ἢ τῶν νεωχόρων Λευιτιχὴ φυλὴ τοὺς 

ϑεοπλαστήσαντας τὸν χρυσοῦν μόσχον. τὸν Αἰγυπτιαχὸν τῦφον, ἡβηδὸν 

ἐξ ἐπιδρομῆς χατέχτειναν, ὀργῇ διχαία σὺν ἐνθουσιασμῷ χαί τινι χατο- 

χωχῇ ϑεοφορήτῳ χρησάμενοι: οχαὶ χτείνει ἔχαστος ἀδελφὸν χαὶ πλη- 

σίηον χαὶ τὸν ἔγγιστα“ (Εχοά. 82,21), ἀδελφὸν μὲν ψυχῆς τὸ σῶμα, τὸ 

δὲ λογιχοῦ πλησίον τὸ ἄλογον, τὸν δὲ ἔγγιστα νοῦ τὸν προφοριχὸν λόγον. 

ΟῚ 

οὕτως 1ὰρ ἄν μόνως ϑεραπευτιχὸν γένοιτο τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὸ 9] 

ἐν ἡυῖν αὐτοῖς ἄριστον, πρῶτον μὲν εἰ ἀναλυϑείη ὃ ἄνϑρωπος εἰς ψυχήν. 

διαζευχϑέντος χαὶ διαχοπέντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ σώματος χαὶ τῶν 
4 ᾽; Δ « Α Ὕ - » ! Ν - ΠῚ ’ Ρ ν . 10 ἀνηνύτων ἐπιϑυμιῶν: εἴτα τῆς Ψυχῆς ἀποβαλούσης, ὡς ἔφην, τὸ πλη 

σίην τοῦ λογιχηῦ, τὸ ἄλογον --- χαὶ γὰρ αὐτὸ χειμάρρου τρόπον πεν- 

ταχῇ σχιζόμενον διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων οἷα δεξαμενῶν τὴν τῶν 

παϑῶν ἀνεγείρει φορᾶν ---" εἶθ᾽ ἑξῆς τοῦ λογισμοῦ διοικίσαντος χαὶ 923 

διαζεύξαντος τὸν ἐγγυτάτω δοχοῦντα εἶναι. τὸν προφοριχὸν λόγον, ἵν᾿ ὃ 

16 χατὰ διάνοιαν ἀπολειφϑῇ μόνος, ἔρημος σώ - ἔ ἰσϑη ; μόνος, ἔρημος σώματος, ἔρημος αἰσϑήσεως, 

ἔρημος Ἰεγωνοῦ λόγου προφορᾶς: ἀπολειφθεὶς γάρ, τῇ χατὰ τὴν μόνω- 
.ἅ, , ὔ ’ Ἅ -.Ψ 9 ’ 3 ’ 

σιν διαίτῃ χρώμενος, τὸ μόνον (ὃν) χαϑαρῶς χαὶ ἀμεϑέλχτως ἀσπά- 

Ὃ ΜΝ. σεται. ἰ πρός 1ε μὴν τοῖς εἰρημένοις χἀχεῖνο ὑπομνηστέον, ὅτι ἢ Λευι- 98 

τιχὴ φυλὴ νεωχόρων χαὶ ἱερέων ἐστίν, οἷς ἢ τῶν ἁγίων ἀνάχειται λει- 
’ « ρ Ὶ , , ’ “«« Υ 30 τουργία" λειτουργοῦσι δὲ χαὶ οἱ τὸν ἀχηύσιον φόνον δρῶντες, εἴ γε 

χατὰ Μωυσῆν .,δ ϑεὸς παραδίδωσιν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν“ (Εχοά. 
21, 13) τοὺς ϑανάτου ἄξια εἰργασμένους πρὸς ἀναίρεσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ἐτάχϑησαν ἐπὶ τῷ τοὺς ἀγαϑοὺς σεμνύνειν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ τοὺς ὑπαιτίους 

1 ὅτι δααϊαὶ 2 δῃηΐθ μόσχον 188. ἰπ Η ὃ χατέχτεινον Η, χατέχτεινεν 

ςοηϊοίο οἱ ᾿ἴ. 11 χρησαμένη ὃ. 4 χατοχωχῇ α: χαταχωχῆ Η 4 ϑεο- 
φορήτῳ -- χτείνει οὐ. (ἃ ὃ τὸ α: τοῦ Η ἰ ἂν ἃ: οι. Η 8 ἀχολου- 
ϑείη α ὁ α: οι. Η 9. διαχοπέντος] διοιχισϑέντος ὁοοηΐ. λδηρ. 
αὐτοῦ αοῃϊοΐο 10 ἀποβαλούσης Τυτγη.: ἀποβαλλούτης ΟΗ 11 χειμάρ-- 
ροῦν α 18 διοιχίσαντος Τυτη.: διοιχήσαντος (ΠΗ 1ὃ ἀπολειφϑῇ Τυτη.: 
ἀποληφϑῆ ΟΗ 16 γεγωνοῦ λόγου 56γῖρ8): γεγωνοῦ (1! (2), γεγονὼς α,, γε (τε 

Μαηρ.) λόγου Η 117 ὃν 8Δ4ἀ. Μδηρ. 21] Μωσῆν εοαα. 28 τῷ 
α: τὸ Η τῷ ἃ: τὸ Η 

ϊὶ--18 ἐδία. 2,7. 8 ». 168,7. 8.19. 20: οἱ ἰάδο χὰ οδί πὰπαΐ: [ἀρ] 188 σοτγροτῦβ, ἐαρὶ- 

ἰΔῃ8 ρϑϑβίοθηνπι δΔΌΘϊοαὶ 86 ΟΠ ΠΣΌι18, υἱ 801118 τοιηδηθαί ... . ρϑγοῦβδιι8 Ἰρίίαγ [μον] 160 

αἰδάΐο τηογδίυγ 8688 σδΓηἶδ ἴῃ ΠΟὈΪ8, αἱ Υἱνᾶῖ δΔη}Πη8 ΠοϑίΓὰ. 18--22) ἐῤϊα. 

2,8 ». 168,12---15: ε5ὶ οἰΐδιῃ 1184 οδιι88, ασυΐᾶ [,οΥ]ῖδ 6 τιἰπἰβέγὶ βαηΐ ἀοὶ. οἱ ἰάθο 1ρ80- 

τ) οἰ 1868 Γυρίθη τ Ὀ..8 Βοιη οἰ 8 ρῸΓ ἰαβθῃ ἀδρυϊδηίΐιγ, αὐ ἱρ8ὶ5 1.18 οϑὶ αἰνηᾶ 

δηδίδ ΘΧβθαυΐ οἶτοᾶ 605 41] ΓΙ Π16) τπογίδ] 6 δα πλ βογ ηΐ. 

Ῥμὶομΐα ορεγὰ νοὶ]. 111. 9 



1. ΡΗΠΟΝΙΒ 

94 χολάζειν. (18.) αὖται μέν εἰσιν αἱ αἰτίαι, ὧν ἕνεχα οἱ τὸν ἀχούσιον 

φόνον δράσαντες εἰς μόνας τὰς τῶν νεωχόρων φεύγουσι πόλεις. τίνες 

δέ εἰσι χαὶ διὰ τί ἀριθωαῷ ἕξ, ἑπομένως λεχτέον. μήποτ᾽ οὖν ἢ μὲν 

πρεσβυτάτη χαὶ ἐχυρωτάτη χαὶ ἀρίστη μητρόπολις, οὐχ αὐτὸ μόνον 

πόλις, ὁ ϑεῖός ἐστι λόγος, ἐφ᾽ ὃν πρῶτον καταφεύγειν ὠφελιμώτατον. ὁ 

96 αἱ δ᾽ ἄλλαι πέντε, ὡς ἄν ἀποιχίαι, δυνάμεις εἰσὶ τοῦ λέγοντος, ὧν 

ἄρχει ἢ ποιητική. χαϑ᾽ ἣν ὁ ποιῶν λόγῳ τὸν χόσμον ἐδημιούργησε" 

δευτέρα δ᾽ ἣ βασιλική, χαϑ᾽ ἣν ὁ πεποιηχὼς ἄρχει τοῦ γενομένου τρίτη 

δ᾽ ἢ ἴλεως, δι᾽ ἧς ὁ τεχνίτης οἰχτείρει χαὶ ἐλεεῖ τὸ ἴδιον ἔργον" τετάρτη 
δ᾽ ἥ 5. 4. « νομοϑετιχῆς μοῖρα, δι᾿ ἧς ἃ μὴ χρὴ γίνεσϑαι ἀπαγορεύει. τὸ 

90 πάγχαλοι ὃὲ χαὶ εὐερχέσταται πόλεις, ἀξίων σῴζεσθαι ψυχῶν τὸν αἰῶνα 

ἄρισταί γε καταφυγαί: χρηστὴ ὃὲ χαὶ φιλάνϑρωπος ἢ διάταξις, ἀλεῖψαι καὶ 

ῥῶσαι πρὸς εὐελπιστίαν (ἰχανή. ἧς) τίς ἂν ἐδυνήθη μᾶλλον τοσαύτην τῶν 

δυναμένων εὐεργετεῖν ἀναδεῖξαι ἀφϑονίαν διὰ τὰς διαφορὰς τῶν ἐν τροπαῖς 

97 ἀχουσίοις γενομένων, οἷς οὔτε ἰσχὺς οὔτε [ἢ] ἀσϑένεια ἥ αὐτή; προ- 16 

τρέπει δὴ τὸν μὲν ὠχυδρομεῖν ἱχανὸν συντείνειν ἀπνευστὶ πρὸς τὸν ἀνωτάτω 

4 ὀχυρωτάτη ἢ ὅ πόλις 8. 8. Η ἐστὶν Η 6 ὄντος οοιὶ. Μδηρ.. λεχϑέντος 
Υἷς ἀοείϊῃ8 δρυὰ Μαῃξ., ἡγεμόνος ΠσΟὨΪ οἷο 1 ἡ α5: οὦ. ΟἸΗ, μὲν ἡ δοοῃϊςΐο 
8 δ᾽ ἡ Η: δὴ α!, δὲ ἡ α3 9 δ᾽ ἡ Η: δὴ α 10 νομοϑετιχὴ Η 
Ἰδου πᾶ ὁΧ ΑἸ ὈΓΟϑ10 ϑαρΡρ]θπάδιῃ (6. 51. νομοϑετιχή, δι᾽ ἧς προστάττει ἃ δεῖ, πέμπτη δ᾽ 
ἡ. οἵ, ὃ 98. 100. 104) ἢἴο βίδίαο, Μδηρ. ροϑίὶ ἀπαγορεύει 18 ῥῶσαι] συγχροτῆσαι 

σοπὶ. Νδηρ. ἱκανή δ(4. Μδηρ., ἧς Ὀ16]5 14 ἀναδεῖξαι 63Η3: ἀνέδειξε 

ΑΗ! διαφϑορὰς α 18 (ἡ) ἰσχὺς οοπΐ. ΟΟἢ ἢ ἡ Βθ6] αϑὶ 16 δὴ] 
δὲ οὖν ὁχ Ἤοοὐἀΐςο Οχοη. ἝΟΟ]}. Νονΐ 148 Μδῃρ. 

2---1ὃ ἰδία. 2,9: 80χ δυίθῃι οἰν ἰδίιπι τοΐαρία ϑαηΐ ἰΐα, υἱὐ ργΐπια εἰν (88 8: σορηεῖο 

γογϊ οἱ δὰ ἱπηδρίηθπι οἷυ8 ἴογιηδ Υἱνθηᾶϊ ... ἢδθς ἰσίίυγ οἷν 85 υϑἱυΐ τ ΓΟρο 8, 

οσυἱ δάϊαοθηὶ δἰΐδο χφυΐηαυθ οἰν ἰαἴο5 1,οΥ δ. βθουπάδ οδὲ οἰν [88 σοηβί θγαιίο ἀϊνὶ- 

Ὧ86 Ορογδίϊοη 8, 48 ογθαίῃ8 οϑί τη πάυδβ, ἰογίϊδ οἷ δ8 οϑί Ομ θρ]δίΐο ροίοϑίδιΐβ 

τορίδο οἱ τηδίθβίδι 8 δϑίθγμδθ. αυδγία οἰ υἱ88 ργορὶ ἰδίοηἷβ αἰνίμδο σοηίυ 8. αυϊαίδ 

εἰν 88 16ρ18 αἰνίηδθ σΟὨ ΘΙ ρ]Δι10, 4180 ρῥγδοοὶρὶς αυἱα ἰδεϊθπάμτ 811. βοχίδ φυοαπθ 

οἰν 848 ρογίΐο 6918, αυ80 ρῥγδοβογὶ δὲ; αυϊά πο ἰδοϊθῃάυπι 811. αυδηία δυυπάδηςίδ 

αἰνίηδθ τη βου ςογαΐδο, αυδηίδο αἰν 89 ρἱοίΔι}8. οἷι8, αἱ βἱῃρυ]ογυτ βιυἀΐδ ἔγαρ δῖθ8- 

410 Βυμηδῆδο σΟὨ αἰ οΟἢἾ8 ΘΟὨ8᾽ ἀθγΆ 8, 4υὈ8 οἱ ἰηυἹἱ δὸ τοὶ υσἰδηΐθ5 δὰ ουΐρϑ ἀὰ- 
οἰ οἱ πο υὙο]υηίαγία ἀθ] ἴα υἱοῦ! 1]ΘοΘ τ 8. ἔγοαυθηίθγ σοι ἐ {ἰτ 8, αἰγϑγβα ἡοὈΐ8 

τοίυρία ρτοροῃθγοῖ. ολ εἰέαπι 2,12 ». 172,4. δ ουπὶ ἰΐπ. 14. 16. 18-181.6 ἐδία. 
2,10: φυσι ἰρίϊαγ τϑιηθάϊα τη, αὐ... 51η8 }}8Δ ΘΟὨρΕγθηἀϊηδίίοηθ ... δὰ ἴρβδιῃ 

ΤΟΓᾺ ΠΏ ΔΓΟΘΏΣ ΟἸἾ.Π] ρτορογοῖ, δὶ νογθυτῃ οϑὲ ἀοὶ . .. υδὶ οϑὲ [08 βδρίθηῃΐξίδθ, ὑπὰ9 
ΡΓῸ τηογίθ νἱίδθ δϑίθγῃϑε ἤδυγίδί ροίπμ ἱππιογίδίθ. ϑβθουπάμ 68[ γϑιηθάΐῃ πῃ, υἱ αυΐ 
ΠΟῚ ροίοϑί σορηϊοηθιη Ὀοηΐ 1118 ργδο! ἰΌΔγα οἱ ἰδγάϊονγ υδὶ ἰηρθηΐο οϑὲ υοὶ βάϑὶ οοῃ- 
ῬΓΟΠΘηΒΙ 06... 8818} Ορϑῖᾷ ἀομηϊηὶ σΟηβίαογοί δία ὃχ μἷβ 4086 ἰδοὶδ βυιὴϊ ἰδηίὶ 
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λόγον ϑεῖον, ὃς σοφίας ἐστὶ πηγή. ἵνα ἀρυσάμενος τοῦ νάματος ἀντὶ 

ϑανάτου ζωὴν ἀΐδιον ἄϑλον εὔρηται- τὸν δὲ μὴ οὕτως ταχὺν ἐπὶ τὴν 

ποιητιχὴν καταφεύγειν δύναμιν, ἣν Μωυσῆς ὀνομάζει ϑεόν, ἐπειδὴ δι᾿ 

αὐτῆς ἐτέϑη καὶ διεχοσμήϑη τὰ σύμπαντα --- τῷ γὰρ ὅτι γέγονε τὸ 

ὅ πᾶν χαταλαβόντι μεγάλου χτῇσις ἀγαϑοῦ περιγίνεται, ἣ τοῦ πεποιηχότος 

ἐπιστήμη, ἢ δ᾽ εὐθὺς ἀναπείθει τὸ γενόμενον ἐρᾶν τοῦ φυτεύσαντος ---" 

τὸν δὲ μὴ οὕτως ἕτοιμον ἐπὶ τὴν βασιλιχήν --- φόβῳ γὰρ ἄρχοντος τὸ 98 

ὑπήχοον, εἰ καὶ μὴ εὐνοίᾳ πατρὸς τὸ ἔχγονον, ἀνάγχῃ σωφρονιζούσῃ 

γουϑετεῖται ---- τῷ ὃὲ μὴ φϑαάνοντι πρὸς τοὺς λεχϑέντας ὅρους ὡς 

10 μαχρὰν διεστῶτας ἀφιχνεῖσθϑαι χαμπτῆρες εἴσω πεπήγασιν ἕτεροι δυνά- 

μεων ἀναγχαίων, τῆς ἵλεω, τῆς προσταττούσης ἃ δεῖ, τῆς ἀπαγορευούσης 

Μ. ἃ μὴ δεῖ. ὅ᾽ τε γὰρ προλαβών, [ ὡς οὐχ ἀπαραίτητον ἀλλ᾽ εὐμενὲς δι’ 99 

ἡμερότητα φύσεώς ἐστι τὸ ϑεῖον, χἄν ἁμάρτῃ πρότερον, αὖϑις μετενόη- 

σεν ἀμνηστίας ἐλπίδι, ὅ τε ἔννοιαν λαβών, ὅτι νομοϑέτης ὃ ϑεός ἐστιν, 

15 πειθαργῶν οἷς ἄν προστάττῃ πᾶσιν εὐδαιμονήσει" ὁ δ᾽ ὕστατος ὑστάτην 

εὑρήσεται χαταφυγήν, ἀποτροπὴν χακῶν, εἰ χαὶ μὴ μετουσίαν προηγου- 

μένων ἀγαϑῶν. (19.) αἵδ᾽ εἰσὶν (αἵ ὃξ πόλεις, ἃς χαλεῖ φυγαδευτήρια 100 

1 ἀρρυσάμενος Η3 ὃ Μωσῆς οοθαα. 4 ἐχοσμήϑη Η ὄντὶ α! υἱ 
τἱά. γέγονεν Η ὅ μεγάλου Μδῃηρ.: μεγάλη οοαά. ἢ οὕτως α 
(Τα τγη.): οὔτε. Η 8 ἀνάγκης σωφρονιζούσης σΟὨΐΟΪ0 9 φϑάνοντι ἃ (Τυγῃ.): 
φϑονοῦντι Η 12 ὅ τε] ὅ ὁ οοτγ. Ηξ 14 ἀμνηστείας ΑΗ!’ 18 προστάττει Η 
εὐδαιμονήση α 11 αἱ δααϊἐϊ φυγαδευτηρίων Η! 

ἙοὨ θρ]ουΓ Οροῦΐβ δυοσίογθαι, αποηΐδπὶ ὁχ ἢΪ8 ὈΟηΐδ8, 4080 8π| ἰῃ σοηϑίϊ 06 ἰ8{}}18 

εἴθδίωσδθ....., Ὀοῃυ ἱἰΠυὰ δβυιηηθ) δίαι19 ϑθίθγη ἢ) ἙΟΠΡΓΘΏΘΙΘΪ ΙΓ... .. ΠΟΒΏΘ 

μἷ8. φυδινἱβ ἰδγάσηῃ ἱηροπίυ αἰ] βόγο δασίογθιῃ 8α1πὶ ργουοσδίυγ ὃ... ΘΥΡῸ οροτγδίοτγ᾽ ἃ 

ΥἱΓ5 αοἱ, οἰδὶ ὩΟῺ Υἱαθίυγ, ἰδ] 6 ΟΧ 8018 ΟΡΘΓΙὉ118 δοϑίϊ πηδίυγ. .... 

6---9 ἐδέαά.: ἰοτγίϊ8 ογο δὲ γϑρ8}}8 ροϊοϑβίδιβ οοῃίθι ] 410, αἱ 80 οἰδιηυγ τορὶ, δ ποὴ 

ἀοίογ 65 ἰδιηαυδ ρᾶγθηϊὶ. τηοῖὰ Θῃΐπὶ ργδϑϑὶ θη 18 ρ]ογααυο ἤϊ οὐοοαΐθη8 ροίοϑίαίὶ 

4υΐ 68ὲ 8808 ἱῃρταίῖιιβ, αὐ ποορβϑὶἰδίθιῃ βοῦγιοίδίϊβ δριιοβοδὶ ααἱΐ ποϊυΐϊξ 8 ὨΘΑΌΪΤΙ 

ειαϊίδη ρἱοἰδι 8 ἈρΊΟΒΟ6γΘ. οὶ ρὶζ ΘὨΪΠ) Ὠθοθϑϑὶία8 4 υθί ρἰθίδ8 ργούοσαγο ἀθδυοτγδί, 

οὐ. εἰίαπι 2, 11. 9--117 ἰδία, 2, 12: χαὶ ἀοϑοθμάογηϊ ΘΓρῸ οχ 1}}}18 βιιρογίουὶ θ08 

τἱγίαὐ 8 δὰ μδθο ἰηΐογίουδ....., ἢδοθηΐ ῥγορίογα ποιῃϊηΐβ τοίυρσία 4080 ροΐίδηΐ υἱ. .. 

δρογϑηΐὶ αοιηΐηθ) δ γϑοοης γί ρο880, 81 υὙϑηΐδηὶ ροίδπέ, βρογθῃΐ ροϑ86 Ἴογγίί, 8βὶ 

Ῥγδθοορίδ βεαυδηΐυγ οδοθϑίϊι πὶ ἰθϑἰδιηθηίογιη), αυϊθ8 δὺϊ ᾿πίοτιδηγ δα ἱπηοοθηζ δι 

δυϊ ΓΟΥΟΘΔΙΏΏΓ ἃ ουΐραᾶ. δος ἰρίίυγ ἰπῖτα [ογάϑηθη οἰ δίθ08 βϑαυθηΐοβ ϑυηΐϊ, υἱ ῥτο- 

Ρἰδιυυβ Ὡονΐὶ8 ἀθυπ), δβϑαυδιηγ 4086 ἰαδοί, Υἱΐθηυ8 4080 ῥγο οί. 81 Θγρὸ ρῥτο- 

οἰ ἰδ άδο αἰνίηὐδι18 δι) Οἱ ἴο, βοαιθη δ ργδθοθρίϊοηΐβ ΟὈοθαϊἶο, ἱπίογάϊοϊδθ ργαθυδγὶ- 

οι οηΐβ οδυῖο, αυΐθι8 ρῥγορ  ἰδίοτίδιη ἀϑὶ πιϊϑογι οογα δα) οἱ ποιῃοὶ μοί θ οἱἢ8 ργουΐ- 

ἀδητἰδιι γ6] ἱηϑιϊ ϊογαη) ΟὈϑθαυΐο τὸ] ἰηϊογαϊεϊογα μη ἀοο]  ἢδίΐοηθ Ὑϑῃθγθιηῦγ. 
οΟἔ 
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(Νυ. 88, 12). ὧν αἱ μὲν πέντε ἀπειχονίσϑησαν χαὶ ἔστιν αὐτῶν ἐν 

τοῖς ἁγίοις τὰ υἱμήματα, προστάξεως μὲν καὶ ἀπαγορεύσεως οἱ ἐν τῇ 

χιβυτῷ νόμοι, τῆς δ᾽ ἵλεω δυνάμεως τὸ ἐπίϑημα τῆς χιβωτοῦ --- 

χαλεῖ δὲ αὐτὸ ἱλαστήριον ---, ποιητιχῆς δὲ καὶ βασιλιχῆῇς τὰ ὑπόπτερα 

101 χαὶ ἐφιδρυμένα Χερουβίω" ὃ δ᾽ ὑπεράνω τούτων λόγος ϑεῖος εἰς ὁρατὴν ὁ 

οὐχ ἦλθεν ἰδέαν, ἅτε μηδενὶ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν ἐμφερὴς ὧν, ἀλλ᾽ 

αὐτὸς εἰκὼν ὑπάρχων θεοῦ, τῶν νοητῶν ἅπαξ ἁπάντων ὁ πρεσβύτατος, 

ὃ ἐγγυτάτω, μηδενὸς ὄντος μεϑορίου διαστήματος, τοῦ μόνου, ὅ ἔστιν 

ἀψευδῶς, ἐφιδρυμένος. λέγεται γάρ’ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστη- 

ρίγυ, ἀνὰ μέσον τῶν δυεῖν Χερουβίμ“ (Εχοά. 28, 21), ὥσϑ᾽ ἡνίοχον 10 

μὲν εἶναι τῶν δυνάμεων τὸν λόγον, ἔποχον δὲ τὸν λαλοῦντα, ἐπιχελευό- 

102 μενον τῷ ἡνιόχῳ τὰ πρὸς ὀρϑὴν τοῦ παντὸς ἡνιόχησιν. ὃ μὲν οὖν 

ἄνευ τροπῆς, ἐχουσίου μὲν ἄπαγε, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀχουσίου 1εγονώς, 

αὐτὸν τὸν ϑεὸν χλῆρον ἔχων (Ὠοαϊ. 10,9), ἐν αὐτῷ μόνῳ χατοιχήσει" 

οἱ δ᾽ οὐχ ἐχ προνοίας ἀλλ᾽ ἀβουλήτοις χρησάμενοι σφάλμασι χαταφυ- 15 

1083 γὰς ἔξουσι τὰς εἰρημένας ἀφϑόνους χαὶ πλουσίας οὕτως. τῶν δὲ πρὸς 

χαταφυγὴν πόλεων τρεῖς μέν εἰσι πέραν, αἵ μαχρὰν Ἡμῶν τοῦ γένους 

ἀφεστᾶσι. τίνες αὗται: ὁ τοῦ ἡγεμόνος λόγος χαὶ ἢ ποιητιχὴ χαὶ βασι- 

λιχὴ δύναμις αὐτοῦ: τούτων γὰρ ὅ τε οὐρανὸς καὶ σύμπας ὃ χόσμος 

104 ἐπιχοινωνεῖ, αἱ δὲ προσεχεῖς ἡμῖν καὶ ἐφαπτόμεναι τοῦ τῶν ἀνθρώπων Ὁ 

ἐπιχήρου γένους, ᾧ μόνῳ συμβέβηχε διαμαρτάνειν, αἱ ἐντός εἰσι τρεῖς, 

ἣ ἵλεως, ἢ προσταχτιχὴ τῶν ποιητέων, ἢ ἀπαγορευτιχὴ τῶν μὴ ποιη- 

106 τέων. αὖται γὰρ ἤδη ἡμῶν ἐφάπτονται. τίς γὰρ ἀπαγορεύσεως χρεία 

τοῖς μὴ μέλλουσιν ἀδιχήσειν, τίς δὲ προστάξεως τοῖς μὴ πεφυχόσι σφαλ- 

λεσϑαι, τίς δὲ τῆς ἵλεω τοῖς μηδ᾽ ὅλως ἀμαρτησομένοις: ἀλλὰ τό γε 25 

ἡμέτερον γένος χρεῖον γέγονε τούτων διὰ τὸ πεφυχέναι χαὶ ἐπιχλινῶς 

106 ἔχειν πρός τε τὰ ἐχούσια χαὶ ἀχούσια ἁμαρτήματα. (20.) τέταρτον 

χαὶ λοιπὸν ἦν τῶν προταϑέντων ἢ προϑεσμία τῆς τῶν πεφευγότων χαϑ- 

ὃ ἐπίϑημα ((Η.Ὁ): ἐπίϑεμα Η3 ὃ ὑφιδρυμένα ,  εἰχὼν οῃ. αὶ 

8 τοῦ μόνου Τυτγη.: τῷ μόνον (, τὸ μόνον ἢ 9 ἐφιδρυμένος 8οτὶρϑὶ: ἀφιδρυμένος 
ὁο6ά. 10 δυοῖν Η χερουϑεὶμ (ἃ 15 ἀλλὰ βουλῇ τοῖς α 
χρησάμενοι Η: χρησαμένοις (Η! 10 ροϑί εἰρημένας νἱά. δἀά. πόλεις 
οὕτως] οὔσας ἙΟὨΪΟΪ0 οὕτω δὲ τῶν Υ 18 ἀφεστᾶσιν Η Ργΐα5 καὶ ΗΞ: 

οῃ. 6Η! 20 ἐπιχοινωνεῖ 80γὶρ5ὶ : ἐπιχοινωναὶ Η, ἐπιχοινωνίαι Ο᾽, ἐστί. χοινω- 
ναὶ ν αἱ δὲ προσεχεῖς ΟὐΠπῃ (οἷ. τηοᾶο δαποίδί8): δὲ προσεχεῖς οοαἀὰ., δὲ καὶ 
προσεχεῖς Υὶ 28 δὴ οοπὶ. Μδηρ. 20 τῆς] τοῖς α 28 προτεθέντων [, 

21---188,18 δία, 2,13: αυδτγίιη βυρογοϑὶ αυοὰ 46 πηογίθ βϑυτηπι)ὶ βδοθγαοιΐβ δἷῖϊ: αυΐδ 

υϑη 86 δὰ ΠΠ|υἀὰ ἰθῃρὰ8 γί ἴῃ οἰνὶίδίθ γοΐαρσὶ! ποι οἰ ἀδ 1116, ἀοῃος 
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ὄδηυ, τοῦ ἀρχιερέως ὁ ϑαάνατος, πολλὴν ἐν τῷ ῥητῷ μοι παρέχουσα 

δυσχολίαν. ἄνισος γὰρ ἣ τιμωρία χατὰ τῶν τὰ αὐτὰ δρασάντων νομο- 

52 Ν. ϑετεῖται, εἴ 7168 οἱ μὲν [ πλείω χρόνον ἀποδράσονται, οἱ δὲ ἐλάττω" 

υαχροβιώτατοι γὰρ (οἷ μέν), οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι τῶν ἀρχιερέων 

ὅ εἰσί. χαὶ οἱ μὲν νέοι, οἱ δὲ πρεσβῦται χαϑίστανται" καὶ τῶν ἑαλωχότων 107 

ἐπ’ ἀχουσίῳ φόνῳ οἱ μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερωσύνης ἐφυγαδεύϑησαν, οἱ 

δ᾽ ἤδη μέλλοντος τελευτᾶν τοῦ ἱερωμένου, ὡς τοὺς μὲν αἰῶνα μαχρόν 

τινα τῆς πατρίδος ἐστερῆσθαι, τοὺς δ᾽ αὐτὸ μόνον ἡμέραν, εἰ τύχοι, 

μεϑ᾽ ἣν τὸν αὐχένα ἐπαίροντες χαὶ φρυαττόμενοι χαὶ Ἰελῶντες τοὺς 

10 ἄγχιστα Ἰένους τῶν ἀνῃρημένων ἀφίξονται. τὸ ἄπορον οὖν χαὶ δυσα- 108 

πολόγητον ἀποδρασόμεθα τῆς δι᾽ ὑπονοιῶν φυσιχῇς ἀποδόσεως ἐφιέ- 

μενοι. λέγομεν γὰρ τὸν ἀρχιερέα οὐχ ἄνθρωπον ἀλλὰ λόγον ϑεῖον εἶναι 

πάντων οὐχ ἑχουσίων μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀχουσίων ἀδικημάτων ἀμέτοχον. 

οὔτε γὰρ ἐπὶ πατρί, τῷ νῷ, οὔτε ἐπὶ μητρί, τῇ αἰσϑήσει, φησὶν αὐτὸν 109 

15 Μωυσῆς (1,ον.21]1,11) δύνασϑαι μιαίνεσθαι, διότι, οἶμαι, γονέων ἀφϑάρ- 

των χαὶ χαϑαρωτάτων ἔλαχεν, πατρὸς μὲν ϑεοῦ, ὃς χαὶ τῶν συμπάν- 

τῶν ἐστὶ πατήρ, μητρὸς δὲ σοφίας, δι᾿ ἧς τὰ ὅλα ἦλθεν εἰς γένεσιν" 

χαὶ διότι τὴν χεφαλὴν χέχρισται ἐλαίῳ, λέγω δὲ τὸ ἥγεμονιχὸν φωτὶ 110 

αὐγοειδεῖ περιλάμπεται, ὡς ἀξιόχρεως ,ἐνδύσασϑαι τὰ ἱμάτια“ νομισϑῆ- 

40 ναι --- ἐνδύεται δ᾽ ὁ μὲν πρεσβύτατος τοῦ ὄντος λόγος ὡς ἐσθῆτα τὸν 

΄χόσμον (γὴν γὰρ χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα καὶ πῦρ χαὶ τὰ ἐχ τούτων ἐπαμπ- 

ίσχεται), ἧ ὃ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχὴ τὸ σῶμα, ἣ δὲ τοῦ σοφοῦ διάνοια 

τὰς ἀρετᾶς ---- χαὶ ὅτι τὴν χεφαλὴν οὐδέποτε ἀπομιτρώσει“, τὸ βα- 11] 

σίλειον οὐχ ἀποϑήσεται διάδημα, τὸ σύμβολον τῆς οὐχ αὐτοχράτορης 

Ὁ μέν, ὑπάρχου δὲ χαὶ ϑαυμαστῆς ἡγεμονίας, οοὐδ᾽ αὖ τὰ ἱμάτια διαρ- 
ρήξεις (μον. 21,10)" ὅ τε γὰρ τοῦ ὄντος λόγος δεσμὸς ὧν τῶν 112 

1 παρέχουσαν Η! 4 οἱ μέν δααϊάϊ, οἱ μὲν γὰρ μαχροβιώτατοι οοηΐ. Μδηῃρ. 
4 οἱ δὲ ὀλιγοχρονιώτατοι 8. 8. Η3 10 ἔγγιστα ν ἀνηρημένων (3: ἀνημέρων 

6 11. 12 ἐφαπτόμενοι οοηϊ. δηρ. 18 μόνων Η 186 Μωσῆς 
ε04α. 16 ἔλαχε (ἱ 18 χέχριται (ἃ 2ὃ ἀπομητρώσει ἃ 

ΟΥΪ δία 5δοθγάοβ Δ ΡΏ118, ἴῃ 400 Βθουηάμη [ἰἰἰογα) ἢδθγοί ἰηἰθγργοίδιϊο. ρτγὶ- 

Ὁ) ἰρ88 [ιρᾶ δογίθ τη 018 αδ) Δοα]υ 816 84]16 108 Θχϑιη 8 ἀοβηΐϊία, ἀσίη ἴῃ 68.818 

ραυυ5 ἱπρᾶγ δυθηίυβ; ροίογαϊ θηΐῃ ἤθγὶ, υἱ ροϑί ἢοιπ)εϊάδο 1ΠΠ1ι8 γοίπ ρα πὶ βοχαθηιὶ 
ἀΐθ ΟὈΐγοῖ ᾶση08 β8δοογαοβ. αὐ δυΐίο 50 ᾿ποογίο βοηϊθηϊδὺ ογρὸ αὐἷἱα Ὠδοτγοῖ ᾿Ϊ{- 

ἰεγᾶ, αυδογϑα8 50 |Γ 1418. 418 68 806 ΙΔ ρἼ.}8 Β80Θ0ΓἋῺ08 ηἶδὶ ἀεὶ ἢ] 18, νογθὰ πὶ ἀοὶ 

... 4υἱὶ οχοΙβ Οἴηῃΐυ ἢ οδὲ νου ϑιηϊογυ οἱ δοοϊ θη) ἀθ]Ἰοἰοταα .. .ἢ 

26---184,2 ἐὐϊαώ,: νἱποῦ]ο δῃΐτα γυϑγὶ ὁοηδβίγ οἰ οὐγηΐα βυηΐ οἱ δἷιβ8 Θοη ἰπϑηϊὰγ ροϊθηδ 
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ἁπάντων, ὡς εἴρηται, χαὶ συνέχει τὰ μέρη πάντα καὶ σφίγγει χωλύων αὐτὰ 

διαλύεσθαι χαὶ διαρτᾶσϑαι: ἥ τ᾽ ἐπὶ μέρους ψυχή, χαϑόσον δυνάμεως 

μεμοίραται, τῶν τοῦ σώματος οὐδὲν ἀποσχίζεσϑαι καὶ ἀποτέμνεσθαι 

μερῶν παρὰ φύσιν ἐᾷ, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ πάντα ὁλόχληρα ὄντα ἁρμονίαν 

χαὶ ἕνωσιν ἀδιάλυτον ἄγει τὴν πρὸς ἄλληλα" ὅ τε χεχαϑαρμένος τοῦ ὁ 

σοφοῦ νοῦς ἀρρήχτους χαὶ ἀπήμονας διαφυλάττει τὰς ἀρετάς, τὴν φυ- 

4] σιχὴν αὐτῶν συγγένειάν τε χαὶ χοινωνίαν ἁρμοσάμενος εὐνοίᾳ παγιωτέρα. 

18 (19.353. οὗτος ,ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν τετελευτηχυῖανς, ἧ φησι Μωυσῆς, 
»οὐχ εἰσελεύσεται“ (1ωον. 21, 11). ϑάνατος δὲ ψυχῆς ὁ μετὰ χαχίας 

ἐστὶ βίος, ὥστε οὐδέ τινος ἄγους, ὧν προσβάλλειν ἀφροσύνη φιλεῖ, ποτὲ ρ. δθξ-» 

114 προσάψεται. τούτῳ χαὶ παρϑένος ἐχ τοῦ ἱεροῦ γένους ἁρμόζεται, χα- 11 

ϑαρὰ καὶ ἀμίαντος χαὶ ἀδιάφϑορος εἰς ἀεὶ γνώμη" χήρας γὰρ χαὶ ἐχβε- 

βλημένης χαὶ βεβήλου καὶ πόρνης ἀνὴρ οὐδέποτε γίνεται (1014. 18. 14), 

πόλεμον ἄσπονδον χαὶ ἀχήρυχτον πρὸς αὐτὰς ἀεὶ συγχροτῶν. ἐχϑρὸν 

γὰρ αὐτῷ τὸ χηρεύειν ἀρετῆς χαὶ ἐχβεβλῇσϑαι χαὶ πεφυγαδεῦσϑαι πρὸς 15 

αὐτῆς χαὶ πᾶν ὅ τι ἄν ἢ βέβηλον πεῖσμα χαὶ ἀνίερον: τὸ δὲ πολυμι- 

ἡὲς καὶ πολύανδρον χαὶ πολύϑεον, ἄϑεον μὲν οὖν χαχόν, πόρνην, οὐδὲ 

προσιδεῖν ἀξιοῖ, τὴν ἕνα ἄνδρα χαὶ πατέρα τὸν γεμόνα ϑεὸν ἐπιγε- 

116 γραμμένην ἠγαπηχώς. ὑπερβολή τις περὶ τὸν τρόπον τοῦτον τελειότητος 

ἐνορᾶται. τὸν μέν γε τὴν μεγάλην εὐξάμενον εὐχὴν οἶδέ που χαὶ ἄχου- Ὁ 

σίως σφαλλόμενον, εἰ καὶ μὴ ἐχουσίῳ γνώμῃ λέγει γάρ’ ,ἐὰν δέ τις 

ἀποϑάνῃ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐξάπινα, παραχρῆμα μιανθήσεται“ (Νυπι. 6, 9)" 

τὰ γὰρ ἀβούλητα ἔξωϑεν αἰφνίδιον χατασχήπτοντα παραχρῆμα τὴν φυ- 

χὴν οὐ πρὸς αἰῶνα μήχιστον μιαίνει, ἅτε ὄντα ἀχούσια. τούτων δ᾽ ὃ 26 

"ὦ 

-...-ὍὄΟ . ....-.΄΄ὦἝἝ"Ἕς-..- ..---- -Ἐ- -ς..-ςς- 

1 ἁπάντων ἄρρηκτος καὶ ὁοηΐὶ. Μδηρ. ὡς οῃ. ΘΗ! εἴργεται 63 κωλύων 
6: κωλύει Η, καὶ χωλύει Η2 2 ἣ τ᾽ 65: ἣ τε Η3, εἴτε 61 (ΗΕ. καϑ᾽ ὅσον 
οοὐα. Ἴ παγειοτέρα (ν, παγιωτάτῃ οοηϊ. ΜΝδηρ. 8 οὗτος Η": οὕτως 6(Ε") 
τετελευτηχυῖαν Η: τετελευτηχῶσαν Α(Η͂!) Μωσῆς οοἀα. 10 προσβάλλει 

6' υἱ νἱα. 11 ἱερατιχοῦ εομΐ. Μδῃρ. 14 αὐτοὺς 6 11 (καὺ 
ἄϑεον ὁμοῦ καχόν οοῃϊοὶο ἄϑεον 866]. Μδηῃρ., ἄθεον μὲν οὖν 560]. ΟὍΠἢ 
18 τὴν 6 οοττ. ΗΣ 19 τελειότατος 20 οὐδέπου ἐοηΐ. Μδης. 21 μὴ 
χαὶν 24 τὰ ἃ: τῶν ἢ ἀβούλητα 8εγρ8ὶ: ἀβουλήτων Η, ἀβουλούντων 

Θ6(Ε}), ἐογτί. τῶν γὰρ ἀβουλήτων τινὰ 80τ. 25 ἅτε Η: ἄν τε ἃ Ροβί 
ἀχούσια Δἀά. τύχοι (3 

-----....-- -«-’- -------..Ψ. -.-.-.- -- ----- 

. οἱ ἰά60 ομμηΐδ ᾿ηδῃθηΐ, αυ͵ἱᾶ αἰ88ο]νὶ 1118 ποὺ 8ϊηἰϊ αιδὸ 'ρ860 σοηδίγίηχὶϊ ... 

ομγηΐδ δῃΐπ] αποδαὰ τι] 800 ἱπηρογίο Τοποτοοί οἱ τορὶΐ οὲ παίιγα!ὶ Ἵοησογαΐδ ᾿ἰζδί. 

ο΄. αἀ ". 7,8. 
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ἀρχιερεὺς χαϑάπερ χαὶ τῶν ἐχουσίων ὑπεράνω στὰς ἀλογεῖ. ταῦτα δ᾽ [10 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι λέλεχται, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ διδάξαι, ὅτι φυσιχωτάτη 

προϑεσμία χαϑόδου φυγάδων ὃ τοῦ ἀρχιερέως ἐστὶ ϑάνατος (Νηι. 

80,20). ἕως μὲν γὰρ ὁ ἱερώτατος οὗτος λόγος ζῇ καὶ περίεστιν ἐν 117 

58 ψυχῇ, ἀμήχανον τροπὴν ἀχούσιον εἰς αὐτὴν χατελϑεῖν: ἀμέτοχος γὰρ 

χαὶ ἀπαράδεχτος παντὸς εἶναι πέφυχεν ἁμαρτήματος. ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, 

οὐχ αὐτὸς διαφϑαρείς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς διαζευχϑείς, χάϑ- 

οὗος εὐθὺς δίδοται τοῖς ὁχουσίοις σφάλμασιν: εἰ γὰρ μένοντος χαὶ 

ὑγιαίνοντος ἐν ἡμῖν ἐξῳχίζετο, μετανισταμένου πάντως εἰσοιχισϑήσεται. 

10 γέρας γὰρ ἐξαίρετον ὁ ἀμίαντος ἀρχιερεύς, ἔλεγχος, ἐχ φύσεως χεχάρ- 118 

πωται τὸ μηδέποτ᾽ εἰς αὐτὸν παραδέξασθαι τόπον γνώμης ὄλισθον. 

διόπερ ἄξιον εὔχεσϑαι ζῆν ἐν ψυχῇ τὸν ἀρχιερέα ὁμοῦ καὶ βασιλέα, 

διχαστὴν ἔλεγχον, ὃς ὅλον ἡμῶν τὸ διανοίας ἀποχεχληρωμένος διχα- 

στήριον ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν ἀγομένων εἰς χρίσιν δυσωπεῖται. 
1δ (22.) Λελαληχότες οὖν τὰ ἁρμόττοντα περὶ φυγάδων τὴν χατὰ 119 

τὸν εἱρμὸν ἀχολουϑίαν συνυφανοῦμεν. λέγεται γὰρ ἑξῆς" ,εὖρεν αὐτὴν 

ἄγγελος χυρίου“ (6θη. 16,1), κάϑοδον ψηφισάμενος ὑπ᾽ αἰδοῦς χινδυ- 

84 Μ. νευσούσῃ ψυχῇ πλανᾶσϑαι χαὶ μονονοὺ [ προπομπὸς γινόμενος τῆςς εἰς 

τὴν ἀπλανῇ γνώμην ἐπανόδου. χρήσιμον δὲ χαὶ τὰ περὶ εὑρέσεως καὶ 120 

0 ζητήσεως φιλοσοφηϑέντα τῷ νομοϑέτῃ μὴ ἣσυχασϑῆναι. τοὺς μὲν γὰρ 

εἰσάγει μηδὲν μήτε ζητοῦντας μήτε εὑρίσχοντας, τοὺς δὲ ἐν ἐχατέρῳ 

χατορϑοῦντας, ἐνίους δὲ θάτερον περιπεποιημένους, ὧν οἱ μὲν ζητοῦντες 

οὐχ εὑρίσχουσιν, οἱ δ᾽ εὑρίσχουσιν οὐ ζητήσαντες. οἱ μὲν οὖν μήτε 153] 

εὑρέσεως μήτε ζητήσεως ἐφιέμενοι τὸν λογισμὸν ἀπαιδευσίᾳ χαι ἀμελε- 

5 τησίᾳ χαλεπῶς ἠκίσαντο χαὶ δυνάμενοι ὀξὺ χαϑορᾶν ἐπηρώϑησαν. 

Ἴ ἀλλὰ τῆς σοῃϊοΐο 8 ἑχουσίοις Μαυτγίηἱ ΑἸηὈτοϑὶϊ οαϊίοτοβ (ΜΔηρ.): ἀχουσίοις σοαἀ. 
10 ροβί φύσεως δαὰ. καὶ ΑΗ! 11 μηδέποτε α αὑτὸν Η: αὐτὸν 6Η! τόπον 
σοττιρίυ, τὸ παράπαν Μϑῃρ., τὸν πονηρὸν Οὐδ ἢ 12. 18 ἄρχοντα ὁμοῦ χαὶ βασιλέα 
δικαστήν τε καὶ ἔλεγχον σοῃϊοεῖΐο: Υ. απ0α ἀοῖ, ροΐ. π8. ὃ 2 12 βασιλέα 8οεὶ. Τυτη. 
18 ὃς Ηῆ: ὡς 6Η: 14 ἀπαγομένων Μδηζ. Ρ6Γ οἸτόγθῃῃ, αἱ νἱά, 10 ἑξῆς 

Μδης.: ἐξ ἀρχῆς εοἀά. 11 κάϑοδον 65: καϑ᾽ ὁδὸν 6ἸΗ 18 οὐ (ἰ: ἐκ Η 
19 τὰ οὐ. [ἱ, 28 οἱ δ᾽ Η: οὐδ᾽ ἃ οὐ Η(α}): οἱ ἃΣ 2 ἐπήρω- 
σαν (2 

4---8 ἰδίά.: υἱνὶϊ ἰσίίατ ἀοὶ νϑγθυ οἱ πηδχίπ!θ ἰὴ δῃΐη δ υἱνὶἑ ρίοτ) ΠΘ0᾽ υπη] 88) 
αοτίταγ ρῥ]οηίταάο ἀἰνηἰ ας. ἢαπηαδιῃ οὨΐτ τποτίγΓ βεπιρὶίθγηδ ἀἰνὶ πἰ 88 οἱ δϑίθγηδ 

ἀοὶ Υἱγίῃβ. 5806 ΤΟΥ (ῸΓ ὩΟὈΪΒ, 8ὶ ἃ ποϑίγα δηΐτηϑ βϑθρᾶγθίγ, ΟῚ 400 τηοΓίθ σΟΥΓΓΙΙΏρ8- 

ἴθγ, δοὰ 400 αἰΒβο γί Γ 8.4 Θχυδίῃγ ΙὩΏΘη8 ποϑίγαᾷ 8δῸ ΘΒ ΘΟΠΙ ΠΟΘ; ΠΊΟΓΒ ΘΠ ΪπΠ| 
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οὕτως φησὶ ,τὴν γυναῖκα Λὼτ στραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω γενέσϑαι στήλην “ 

122 (ἀρῃ. 19,26), οὐ μυϑοπλαστῶν, ἀλλὰ πραγματος ἰδιότητα μηνύων. ὃς 

γὰρ ἄν ὀλιγωρήσας τοῦ διδάσχοντος ὑπὸ ῥαϑυμίας ἐμφύτου τε ὁμοῦ χαὶ 

συνήθους τὰ μὲν πρόσω χαταλίπῃ, δι᾿ ὧν ὁρᾶν καὶ ἀχούειν χαὶ ταῖς 

ἄλλαις δυνάμεσιν ἔστι χρῇσϑαι πρὸς τὴν τῶν φύσεως πραγμάτων ἐπί- δ 

χρίσιν, ἐχτραχηλίσας δ᾽ αὑτὸν εἰς τοὐπίσω περιαγάγῃ, τὰ τυφλὰ τῶν 

ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων μᾶλλον ἢ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἐζηλωχώς, 

128 ἀψύχου καὶ χωφῆς λίθου τρόπον στηλιτεύξται. οὐ γὰρ ἔσχον, ἣ φησι 

Μωυσῆς, οἱ τοιοῦτοι τρόποι ,χαρδίαν συνιέναι χαὶ ὀφϑαλμοὺς βλέπειν 

χαὶ ὦτα ἀχούειν“ (Ποαυΐ. 29, 4), ἀλλὰ τυφλὸν χαὶ χωφὸν χαὶ ἀνόητον 10 

χαὶ πάντῃ πηρὸν βίην ἀβίωτον ἑαυτοῖς ἐξειργάσαντο, οὐδενὶ τῶν δεόν- 

124 των ἐφιστᾶντες. (23.) γεμὼν δ᾽ ἐστὶ τοῦ χοροῦ τούτου ὁ τῆς σω- 

ματιχῆς χώρας βασιλεύς: ,ἐπιστραφεὶς““ γάρ φησι ,Φαραὼ εἰσῆλϑεν 

εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ͵ χαὶ οὐχ ἐπέστησε τὸν νοῦν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτῳ“ (ἔχοα. 

ἡ, 23), ἴσον τῷ ἐπ᾽ οὐδενὶ τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ εἴασεν αὐτὸν οἷα φυτὸν 18 

128 ἀγεώργητον ἀφαυαίνεσθαι χαὶ στειρούμενον ἀγονίᾳ χρῆσϑαι. οἱ ὑέν 

18 βουλευόμενοι χαὶ σχοπούμενοι χαὶ πάντ᾽ ἐπιμελῶς ἐξετάζοντες ἀχο- 

νῶσι χαὶ παραϑήγουσιν αὐτόν: ὁ δὲ γυμναζόμενος τοὺς οἰχείους φέρει 

χαρπούς, ἀγχίνοιάν τε καὶ σύνεσιν, δι ὦν τὸ ἀφενάχιστον περιγίνεται" 

ὃ δ᾽ ἀπερίσκεπτος ἀμβλύνει χαὶ περιϑραύει τὰς φρονήσεως ἀχυάς. 0 

120 Τὸν μὲν οὖν ἄλογον χαὶ ἄψυχον ὡς ἀληϑῶς τῶν τοιούτων θίασον ἐατέον, 

τὸν δὲ τῶν σχέψει χαὶ εὑρέσει χρωμένων ἐπιχριτέον. αὐτίχα τοίνυν ὃ 

πολιτιχὸς μὲν ἥχιστα δὲ δοξομανὴς τρόπος, ἐφιέμενος τῆς ἀυείνονος 

γενεᾶς, ἣν ἀρεταὶ χεχλήρωνται, ζητῶν τε χαὶ ἀνευρίσχων αὐτὴν εἰσάγεται. 

127 ,εὖρε“ γάρ φησιν ,ἀνθϑρωπος τὸν ᾿Ιωσὴφ πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ, 25 

--.-.---- --------. .-οὔὄὕὔ΄ὃὄὖΡὄο -- - 

6 αὐτὸν εοαὰ. περιαγάγη 3: περιαγάγει ΑΗ! 9 Μωσῆς Η τοιουτότρο- 
ποι σοηϊοῖο (οἷ. ῥ. 126, 22), τρόποι ομ!. ἃ (Νἴδηφ.) 11 πάντη Π3 (Μδηρ.): πάντα 

σ(Ηὺ πηρὸν 5866]. Μδῃρ. ἐφιστάντες (νοῦν) οσοπὶ. Νίδηρ. 12 δέ ἐστι Η 
18 ἐπιγραφεὶς Τύγη. 14 τούτω Η“: τοῦτο (ΠΗ! 16 ἀγονία Ηἷ: ἀγωνία 

ΘΗ! 19 ἀφαινάχιστον Ο1ἢ}) 29 τὸν Τατη.: τῶν οοὐά. 2ὅ πλανώ- 
μενον οὔ. Η τῷ οὔ). ΤύΓΗ. 

γογᾶ οδϑὶ ὑυδγθϊ οἵ δηΐϊϊηδθ ϑβ8θρδγαίΐο. αθηΐαιθ δἴαίϊπ) ἰηορὴς δηϊπ)ᾶἃ ροοσϑίϊθ ρδίογθ 
γ οὐ ας ΔΓ}}8. 1] 544. ε΄. Ογὶψ. (Ὀπίγα (εἰ5. 1} 45 ρ. 538: τὰ μὲν οὖν τῆς 

χατὰ τὸν τόπον τροποηλογίας οὐχ ἀναγχαῖον νῦν λέγειν... τίς τε ἡ γυνὴ αὐτοῦ γενομένη 
στήλη ἁλὸς διὰ τὸ ἐστράφϑαι εἰς τοὐπίσω... 7Ζοηιὶί. ἐπ τη. Ῥ' 2 ". 74. 

»4---Ἰ 1.1} Αἀπιύτοβ ἰ. ο. 8,47: [τςαΐῖγθϑ 81105 γοαιιϊγεῦαὶ οἱ δὰ διιη ἔοϑιϊηδῦδὶ ἰοσααι, ἰα 

40 ῥᾶβοθΌδηϊ ΟΥ̓́Θ8, οἱ ΟΠ) ΘΟΡΠΟΥΪ 8861 418 ἰῃ Ὠοίῃδίιη ϑυῃί, ῥθγγοχὶί 80. βἱβφοϊῇ- 
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χαὶ ἠρώτησεν αὐτόν: τί ζητεῖς; ὁ δὲ εἶπεν. τοὺς ἀδελφούς μου ἐγὼ 

ζητῶ, ἀναγγειλόν μοι, ποῦ βόσχουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ ἀνϑρωπὸς" 

ἀπήρχασιν ἐντεῦθεν. ἤχουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων’ πορευϑῶμεν εἰς 

Ὁ» Μ. Δωϑαΐν. χαὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωσὴφ χατόπιν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, χαὶ  εὖρεν 

ὃ αὐτοὺς ἐν Δωϑαΐν“ (ὅρη. 81, 18---117.. ἑρμηνεύεται Δωϑαῖν ἔχλειψις 128 

ἱχανή, σύμβολον ψυχῆς οὐ μέσως ἀλλὰ τελείως ἀποδεδραχυίας τὰς 

χενὰς δόξας, αἷ γυναιχῶν μᾶλλον ἣ ἀνδρῶν ἐπιτηδεύμασιν ἐοίχασι. 

διὸ πάνυ χαλῶς ἢ ἀρετὴ Σάρρα ,,τὰ γυναιχεῖα ἐχλείπεις (θη. 18,11), 

περὶ ἃ πονούμεϑα οἱ τὸν ἄνανδρον χαὶ θῆλυν ὄντως βίον μεταδιώχωντες. 

10. ὃ δὲ σοφὸς καὶ ,ἐχλείπων προστίϑεται“ (6 θη. 26, 11) χατὰ Μωυσῆν, 

φυσιχώτατα᾽ τὴν γὰρ τῆς χενῇῆς δόξης ἀφαίρεσιν πρόσϑεσιν ἀληϑείας εἶναι 

συμβέβηχεν. εἰ δή τις ἔτ᾽ ἐν ϑνητῷ καὶ πολυμιγεῖ χαὶ πολυμόρφῳ βίῳ 1529 
διατρίβων χαὶ χεχρημένος ἀφϑόνοις ταῖς πρὸς περιουσίαν ὅλαις σχέπτεται 

καὶ ζητεῖ περὶ τῆς ἀμείνονος χαὶ πρὸς τὸ χαλὸν μόνον ἀφορώσης γενεᾶς, 

15 ἄξιος ἀποδοχῆς ἐστιν, ἄν μὴ παλιν τὰ ὀνείρατα χαὶ φαντάσματα τῶν 

νομιζομένων χαὶ φαινομένων ἀγαϑῶν ὑπαναπλεύσαντα παρευηυερήσῃ, 

μένων γὰρ ἐν ἀχιβδηλεύτῳ τῷ ψυχιχῇ σχέψει, χατ᾽ ἴχνος τῶν. ζητου- 1380 

μένων βαίνων χαὶ ἐπακολουθῶν οὐχ ἀνήσει πρότερον ἣ τοῖς ποϑου- 

μένοις ἐντυχεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν παρὰ μοχϑηροῖς ἀνευρήσει’ διὰ τί; 13] 
80 γἀπήρχασι γὰρ ἐντεῦθεν, τὰς μὲν ἡμετέρας σπουδὰς ἐχλιπόντες, 

μετοιχισάμενοι ᾿ δ᾽ εἰς τὸν ἔρημον χαχῶν εὐσεβῶν χῶρον. λέγει ὃδὲ 

ταῦτα ὃ ἀληϑινὸς ἄνϑρωπος, ὁ ἐπὶ ψυχῇς ἔλεγχος, ὃς ἀποροῦσαν χαὶ 

σχεπτομένην χαὶ ζητοῦσαν αὐτὴν ἰδὼν εὐλαβεῖται, μὴ πλανηϑεῖσα δια- 

---.ττδτἝὔἷοΠρΠρΠ7ΠΡΠ'͵͵...-ς-........͵.ς..-.-.-ς-ς-ς.-.--.--ς-ς-ς.- ----- 

Ιδ᾽α ἐγὼ ἰοτί. 860]. 4 εἱ ὃ ἰοῦ Δωϑαεὶμ, σοῃϊοΐο 8 ἡ} 
τῇ 63 τῇ ἀρετῇ Σάρρᾳ οοπὶ. Μϑδηρ. 9 ϑηλύνοντα ΟΣ 10 Μωσῆν 
6Η 11 πρὸς ϑέσιν ἃ 12 δή α: δ᾽ εἴ Η, δέ Μδηρ. πολυτρόπῳ 
οοηΐ. Μίδηρ. 15 ροϑὶ ἂν βρδίϊιιῃ ἴῃ α 10 ἐπαναπλεύσαντα οοῃΐ. 

Μληξ. 19 οὐδέν᾽ (οὐδὲν Μδηρ.) αὐτῶν Τυτγη.: οὐδενὶ τῶν οοἀά. 

παρὰ οι. ἃ μοχϑηρῶν ( ο 90 ἡμετέρων ν 21 μετοιχι- 

σάμενοι ΗΕ: μετοιχησάμενοι ((2)ν 22) ὁ ἐπὶ] ὅς ἐστι σοπὶ. ΟΟἢ 
ἐπὶ 566]. Μδηρ. 

.---- 

σδίυγ δυΐοπι ἰἰΠΐὸ νογῦο Ὠοίμαϊπη ἀοίρδοίι5 ἰἀΟηθι.8, ἰὰ 6ϑὲ υδηδγα Ορίηἰοτυ ἀοίοοίςαβ 

ΠΟ τῃρα]οογ8, 864. ρογίοοϊιιϑ οἱ ρἰθηϊι8, ἰῃ αὰὸ ρῥτοίοοίιϑ οϑὲ δηϊπ]8θ. δβδρίθῃςφ δηΐ[ 

4υδηθο τοΐυἶ δα; ἀοβείυηΐ οηΐπ 8δοου αγοθ ορὶπἰοπθα, αι86 τη} 16 Ὀγ] 0.8 ἱπῆγ 8 

οι ρϑγδηΐυγ. υπὰὰθ ρα εἶτα, 4.0 οβἰθηἀογοίυγΓ ϑαγγᾶ δὰ ργοίδοί ἢ γοΠ͵886, αἱ βοῃοιδγοί 

τίβυπ οἱ ἰδει ἰἰδιη, ἀοἴθσοτγαηΐ ἰπαι ὅαγγδαο ἔἸογὶ τ ἃ} 16 ὈΓ18. ὕὑοπᾶ ΘΥρῸ ἀοἔδοιϊο 
εὐρίἀἰϊδίαπι, ἀοίδοι:ο γαηϊ αι8, φυΐα νεγι ἰδ 18. δάΐθοι!ο οβί, 
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182 μάρτῃ τῆς ὀρϑῆς ὁδοῦ. (24). πάνυ τεϑαύμαχα χἀχεβίνους, τὸν μὲν 

φιλοπευστοῦντα περὶ τοῦ μέσου τῶν ἄχρων χαὶ λέγοντα: οἰδοὺ τὸ πῦρ 

χαὶ τὰ ξύλα, ποῦ τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοχάρπωσιν“, τὸν δ᾽ ἀποχρινό- 

μᾶνον' ,Ἅ8ὃ ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοχάρπωσιν, τέκνον“ χαὶ 

ὕστερον τὸ ἀντιδοϑὲν εὑρίσχοντα" οοἷἶδοὺ γὰρ χριὸς εἷς χατεχόμενος τῶν ὅδ 

188 χεράτων ἐν φυτῷ Σαβέχ“ (ὅϑθη. 22,1. 8. 13) ἴδωμεν οὖν, τί ὃ μὲν 

ζητῶν ἀπορεῖ, ὃ δ᾽ ἀποχρινόμενος ἀποφαίνεται, χαὶ τρίτον τί τὸ εὑρισχό- 

ἅδνον ἦν. ὃ μὲν οὖν πυνθάνεται τοιοῦτόν ἐστιν’ ἰδοὺ τὸ δρῶν αἴτιον, 

τὸ πῦρ' ἰδοὺ χαὶ τὸ πάσχον, ἣ ὕλης τὰ ξύλα: ποῦ τὸ τρίτον, τὸ ἀπο-. 

184 τέλεσμα; οἷον ἰδοὺ ὁ γοῦς, ἔνϑερμον χαὶ πεπυρωμένον πνεῦμα" ἰδοὺ 10 

χαὶ τὰ νοητά, ὡσανεὶ ὗλαι’ ποῦ τὸ τρίτον, τὸ νοεῖν: πάλιν ἰδοὺ ἢ 

ὅρασις, ἰδοὺ τὸ χρῶμα, ποῦ τὸ δρᾶν: καὶ συνόλως ἰδοὺ ἢ αἴσϑησις, τὸ 

χριτήριον, ἀλλὰ χαὶ τὰ αἰσϑητά, αἱ ὗλαι: τὸ οὖν αἰσϑάνεσθαι ποῦ : 

188 ταῦτα πυνθανομένῳ δεόντως ἀποχρίνεται. ,Άὃ. ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ“. θεοῦ 

γὰρ ἔργον ἴδιον τὸ τρίτον. ἐπιφροσύνῃ γὰρ αὐτοῦ ὃ μὲν νοῦς χαταλᾶαμ- 15 

βάνει, ἣ δ᾽ ὅρασις ὁρᾷ χαὶ πᾶσα αἴσϑησις αἰσϑάνεται. χριὸς δ᾽ 

186 εὑρίσχεται χατεχόμενος“, τουτέστι λόγος ἡσυχάζων χαὶ ἐπέχων. ἄριστον 

γὰρ ἱερεῖον ἡσυχία καὶ ] ἐποχὴ περὶ ὧν πάντως οὔχ εἰσι᾽ πίστεις. Ρ. 566 Ν. 
ῥητὸν γὰρ μόνον τοῦτο .,ὃ ϑεὸς ὄψεται“, ᾧ γνώριμα τὰ πάντα, ὃς 

λαμπροτάτῳ φωτί, ἑαυτῷ, τὰ ὅλα αὐγάζει" τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ ῥητὰ γενέσει, 20 

4 εἰς Η: εἰς τὴν ἃ ὅ γὰρ 8. 8. Η͂Σ ὅ. Θ τῶν χεράτων 
οι. α 11 ὅλη ςοηϊςΐο (οἴ. Ατηῦτοϑ.) 18 ἀλλὰ] ἰδοὺ οοῃϊςοΐο 
ἡ ὕλη οοῃΐοΐο 14 δεόντως (ἰ(Η})}: δὲ οὕτως 63ΗΣ ἀποκρί- 

νεται Η“: ἀποχρίναιτο (ΗΕ) 18 ὧν εἰσ οὐυχόσι πίστεις (8ἷ6) Η, ὧν οὐχ εἰσὶ 

πίστεις ἴ, παντὶ 63 19 ῥητέον οοπὶ. Μδηζ. 20 οὐ ῥητέα νοὶ] οὐχ 
ὁρατὰ οοηὶ. δηρ. 

------ -..-.. .... .. 

1-10Ὸ Διόγοβ. θρίδί. 8,2: ἀδηΐαᾳιθ ἴῃ ἃγίθ τϑαυϊγαμίγΓ ργαθοίραθ, αἱ 8:1 αἴτιον, ὅλη, 

ἀποτέλεσμα. οὐ ἰρίίαγ ἰοβδηι8 βδῃοίαμῃ ἴβδδς ρδίτγὶ ἀἴσθγθ: 6666 ἰρηΐ8 οἱ ᾿ἰσῃδ, 
αἱ ποϑβιϊαῦ αὐἱά Βογαπ) ἀδ6ο8ιῦ ἢδηὶ αὶ αυδογὶῖ, ἀν δι; 4] τοβρουάεϊ αυδοτϑῃτὶ, 

Ρτοπυπίϊαὶ οἱ ἀυὈϊ δι οπθι ΦΌΒΟΙ]. θοοθ ἰρπὶν, ἰά οϑὲ αἴτιον, οἱ ᾿ΐρπα, ἰά οβὲ ὕλη, 
4086 ἰαἰΐπο τηδίθγία ἀϊεϊίαγ: ἰογί τῷ αὐ] δυρογοϑί ηἰδὶ ἀποτέλεσμα ἢ αυοὰ ΜΓ 8 4υδ6- 

βἰνὶῖ, ρϑίογ γοί(}} αἰσοπὶῖ: αἱ πΠοϑίϊα ἀθ5 ἱπαυϊξ ργονυϊα θυΐϊί 8: 0ἱ βδοζγὶ- 

[Ἰοΐα α, [1]. 10-16 διὰ, 4: 6060 ΘΓβῸ Ππ|θῺ8 (8148 οἱ ἔθγυθῃβ υἱ ἱζῃΐβ 
α0.ὲ0 Ορογδίῃγ, 6666 οἵ ἰῃ6} } 6 01 Ὁ}}18, ἰ4 ὁ8ὲ ᾿ηδίθτα, Ὁ] οϑὶ ἰογίϊαῦ, ἰη 6 Πϑζογθῦ θ6 60 

οοἴογ, τὐὶ οδί νἱάθγα ὃ οόοθ 86}510 ἃ, υἱἱ οϑί βοης γον τηδίογὶἃ ΘΪ ΠῚ ΠΟ δὺ οἴηηΐυ8 

νἱαοίυγ, ἰδσοοαὰθ ἀθὰβ ἀαἱ τησηὰβ ᾿π 6] οροπαϊ οἱ βθηϊθηαὶ οἱ νἹἀοηϊ. ολ ἃ 710). 

10--- 18 ἐδέω, ὅ: οπίθηα!ἑ ἀθιι8 δγίοίθοιῃ ρθῃάθηίθηη οοτγηϊθι8. δγΓί68 διυΐθα) δϑί υϑῖγ- 

Ὀυ) ρ]οθηιπ) ἰγαπαι}}}} 818 οἱ τηοαἀθγδι 8 δία 8 Ρ δι θη 806. αυ0 οβίθηἀϊίυΓ Ὀοπυα 
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ἧς πολὺ χαταχέχυται τὸ σχότης: ἠρεμία δ᾽ ἀσφαλὲς ἐν σχότῳ. 
(25). ζητήσαντες χαὶ τί τὸ τρέφον ἐστὶ τὴν ψυχήν --- οοὐ γὰρ“ ἡ 187 
φησι Μωυσῆς ,ἤδεισαν τί ἦν“ (Εχοα. 16, 18) ---- εὗρον μαϑόντες ῥῆμα 
ϑεοῦ χαὶ λόγον ϑεῖον, ἀφ᾽ οὗ πᾶσαι παιδεῖαι χαὶ σοφίαι ῥέουσιν ἀένναοι. 

5. ἥδ᾽ ἐστὶν ἢ οὐράνιος τροφή, μηνύεται δ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς ἐχ 

προσώπου τοῦ αἰτίου λέγοντος. ,ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐχ τοῦ οὐρα- 

νοῦ“ (δά. 4)" τῷ γὰρ ὄντι τὴν αἰϑέριον σοφίαν ὃ ϑεὸς ταῖς εὐφυέσι 188 

χαὶ φιλοθεάμοσιν ἄνωϑεν ἐπιψεχάζει διανοίαις. αἱ δὲ ἰδοῦσαι χαὶ γευσά- 

μεναι καὶ σφόδρ᾽ ἡσϑεῖσαι ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον, τὸ δὲ διαϑὲν ἀγνο- 
10 οὖσι. διὸ πυνθάνονται. ,,τί ἐστι τοῦτο“ (014. 15), ὃ μέλιτος γλυχύ- 

τερον, χιόνος δὲ λευχότερον εἶναι πέφυχε: διδαχϑήσονται δὲ ὑπὸ τοῦ 139 

ϑεοπρόπου, ὅτι ,οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωχε χύριος αὐτοῖς φαγεῖν“ 

(4. 18). τίς οὖν ὃ ἄρτος, εἰπέ. «τοῦτο φησί ,τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε 

χύριος“ (Ἰλἰ4. 16.λ. ἢ ϑεία σύνταξις αὔτη τὴν ὁρατικὴν ψυχὴν φωτίζει 

1 ἧς Τυγη.: ἢ ΑἾ, ἢ 6! ὃ Μωσῆς εοἀα. ἤδεσαν Η 9 καὶ 
σφόδρ᾽ 6: σφόδρα Η δοϑὲν ΜαγκΙδπα 9. 10 ἀγνοοῦσιν Η 10 μέλιτος (μὲν) 
σοῃΐοὶο 11 χιῶνος 6Η! 14 αὐτὴ α 

58 ΟΠ δο]]) 0880 8δρίθηἰδιη) οἱ ρῥγυάθηΐοῦ θιηθγθηδὶ! δὺ ργορ (ἰδπαϊ γαϊὶομθπ οοζ- 

ὩΟΒΟΘΓΘ. ᾿ 2---140,2 ἰδιά. δ: ααδογδπιηβ 80] οἰ Θ ἢ 8 (Θ᾽ οἰθηΐθ85 αυγίπῇῷ 

τηδίοτίδη, αὐἱὰ 811 αὐυοὰ πυίΐγὶδὶ δηϊπηδιῃ; ἰδΔΠ)41|8π| ἴῃ ἰΘΠΘΌΓΙΒ ΓΟΑΙ ΓΔΒ 68). ΠΘ- 

46 6Ὁ ἷπὶ Υοὶ ρᾶῖγοβϑ ϑβοϊουδηΐ, αυἱὰ 68801 ΠΠ:ΔΏΠ8Δ, ᾿ΠΥΘΠΘΓαΐ ἰηηαὶΐ (ϑυ 6) 9 γὸ 

ἡπαῦϊέ σοπίοϊο) δ ηη8 αἰδβοθηΐοβ (πἰὶς Μαιγίηϊ ργο αἰσθη 68) ᾿ρ8 0) 6886 ΒΟΥ ΟΏ ΘΠ οἱ ΥΟΓ- 

Ὀστ ἀοὶ, ὉΠ46 ΟΠη68 αἰβοὶ ρ 80 ἰοηΐθ ἰᾳρὶ δὸ ρογρεῖυο δυυπὶ αδἰχὰθ ἀογίνδηΐ. 7 δᾶθς 

θ8[ 6868 (δοίθϑίΐβ, δ᾽ 5} δοδίγ δαΐθ οχ Ῥϑγβοηδ αΐοθη 8: Θ00 6 650 ρΡ]υδη) ΥΟὈ 8 

Ρδη608 ἀθ 68601]0. αἴτιον ΘΥῶῸ 60 αυοὰ οΟροΙϑίθγ ἀδθὰβ, αυἱΐ ἰτγίσαί τηθηΐθ8 ΓΟΓΙΘ 

δαρἰϑοί8ο, ὅλη (ὅλῃ), 4υἱα νἱαοηΐίο8 δῃΐηδθ οἱ ρυϑίδηίε8 ἀεϊθοϊδηίαγ οὐ τγοαυϊγαηῖ, 
ηάθ 511 ΠΠἸυὰ βρ᾽οηα! ἀΐῃ8 ᾿ἰᾳ66, ἀυ]οῖ8 π|6}}]6. τοβροπάθίιγ οἱ βογὶ ρίαγαδθ 86Γ16: ἢϊς 

οϑὶ ρδηΐβ, αυθὰ ἀδαϊΐ νοῦὶβ8 πιδηἀθοδγο ἀομ ἷπΠ18 οἱ ΒΟΟ 68ἰ γϑγθαιῃ ἀεὶ 
ᾳαυοά ἀϊδροδυϊ ἀθὺ8 γοὶ ογαϊηδνὶί, 410 ρϑβοϊ(γ δηΐηδ ργααθηϊυτ οἱ ἀο᾽ οἰ ΔίΌΓ, 

αυοά ο8ϊ ὁἐδηδίάμιπὴ οἱ ϑι.8ῦ7θ, νοῦ ἰδι}18 ϑρί θη ἄοσθ {ΠΠ ἢ ΔῺ8 οἱ νυἱγία τ ϑυδν δίθ 
ἀθιμ !]θη8 δυάϊθης  π) δη η88. ερίεί. 64,2: Ξ6α ο8ἰ βρ᾽γ1184]10 ΙηΔῆη8. ἴσο 68ὲ ρ]ινδ 

δρὶ 1 14}}8 ϑ8δρίθη 86, αυᾶθ ᾿ηΖΘΠἾ0518 οἱ αυδογθηϊϊ δυ8 ἀθ οδοῖὶο ἱππέα ιν οἱ ἰγγογδῖ 

τηΘηῖ68 Ὀίογυμι οἱ οὐάυϊοδὶ ἴδυςθϑ δογὰη. αἱ ἰρσίζυγ ἰη ο! ] Θχογὶϊ ἰηδιβϑίοηθπὶ αἰ] 89 

βδρίθη ἷδο, ἀο᾽θοϊδίατ Ὡ60 δἰΐαπι οἱ) τοαυϊγὶϊ 66 ἴῃ 8010 ρΡ806 Υἱνῖΐ, 864 ἰῃ οἰμῃὶ 
φοῦῦο ἀοΐ. αυἱ ουγίοδίοῦ ἔπογὶ: αυδοῦ αυΐα 511 ἰδία αιοα τ26}1}6 ἀυ]οΐι8 811. τϑϑροῃάοὶ 

1}}} το ϊηϊἰδϑίογ ἀθὶ: ἢΐς οδί ρδῃΐβ 4161 ἀθαϊί εἰ ἀ68 δηδυςσδγθ. αυϊὰ 51} ἰϑὲθ 
Ρδῃΐβ διάϊ: βοῦπὸ ἱπαυϊξ ααθπὶ οταἀϊηδυϊὶ ἀθυ8. ἴδοι οΥρὸ ογάϊῃδίϊο ἀθὶ, ἤδθο 

Δι οηΐδ 81} δηΐϊηδαὶ βαρίθη 8 οἵ ἱΠυτηΐηδί δίαυθ οὐάυ]οδί, γοϑρ] θη 68 γυογ δι }8 

ΘΟΥΤΙ860 δὲ τη} 0008 ἰδιη δῖ ἔανο αυοάδιηῃ (ἃ αἰ ΥΘΓΒαΓ ἢ. Υἱγία ἢ ϑιιδυ δία οἱ 86Γ- 

[Δ086 δδρί θη ἰΐδ89. 
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182 μάρτῃ τῆς ὀρθῆς δδοῦ. (24). πάνυ τεϑαύμαχα χἀχείνους, τὸν μὲν 

φιλοπευστοῦντα περὶ τοῦ μέσου τῶν ἄχρων χαὶ λέγοντα’ οἰδοὺ τὸ πῦρ 

χαὶ τὰ ξύλα, ποῦ τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοχάρπωσιν“, τὸν δ᾽ ἀποχρινό- 

μένον" ,ΏΆ8 ῳἍἌ ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ πρόβατον εἰς ὁλοχάρπωσιν, τέχνον“ χαὶ 

ὕστερον τὸ ἀντιδοϑὲν εὑρίσχοντα" οἰδοὺ γὰρ χριὸς εἷς χατεχόμενος τῶν ὅ 

188 χεράτων ἐν φυτῷ Σαβέχ“ (6ϑθη. 22,1. 8.183.) ἴδωμεν οὖν, τί ὃ μὲν 

ζητῶν ἀπορεῖ, ὁ δ᾽ ἀποχρινόμενος ἀποφαίνεται, χαὶ τρίτον τί τὸ εὑρισχό- 

ἅδνον ἦν. ὃ μὲν οὖν πυνθάνεται τοιοῦτόν ἐστιν ἰδοὺ τὸ δρῶν αἴτιον, 

τὸ πῦρ' ἰδοὺ καὶ τὸ πάσχον, ἣ ὕλη, τὰ ξύλα’ ποῦ τὸ τρίτον, τὸ ἀπο-. 

134 τέλεσμα; οἷον ἰδοὺ ὁ νοῦς, ἔνϑερμον χαὶ πεπυρωμένον πνεῦμα" ἰδοὺ 10 

χαὶ τὰ νοητά, ὡσανεὶ ὗλαι" ποῦ τὸ τρίτον, τὸ νοεῖν: πάλιν ἰδοὺ ἢ 

ὅρασις, ἰδοὺ τὸ χρῶμα, ποῦ τὸ ὁρᾶν: χαὶ συνόλως ἰδοὺ ἢ αἴσϑησις, τὸ 

χριτήριον, ἀλλὰ χαὶ τὰ αἰσθητά, αἱ ὗλαι" τὸ οὖν αἰσϑάνεσϑαι ποῦ ; 

180 ταῦτα πυνθανομένῳ δεόντως ἀποχρίνεται’ ,Ὁὃ ϑεὸς ὄψεται ἑαυτῷ “" ϑεοῦ 

γὰρ ἔργον ἴδιον τὸ τρίτον. ἐπιφροσύνῃ γὰρ αὐτοῦ ὃ μὲν νοῦς χαταλαμ- 15 

βάνει, ἣ δ᾽ ὅρασις ὁρᾷ καὶ πᾶσα αἴσϑησις αἰσϑάνεται. ,χριὸς δ᾽ 

186 εὑρίσχεται χατεχόμενος“, τουτέστι λόγος ἡσυχάζων καὶ ἐπέχων. ἄριστον 

ὰρ ἱερεῖον ἡσυγία χαὶ ] ἐπογὴ περὶ ὧν πάντως οὔχ εἰσι᾿ πίστεις. ν. 566 ΝΜ. γὰρ ἰέὲρ συχ ω Ρ 

ῥητὸν γὰρ μόνον τοῦτο ,.ὃ ϑεὸς ὄψεται“, ᾧ γνώριμα τὰ πάντα, ὃς 

λαμπροτάτῳ φωτί, ἑαυτῷ, τὰ ὅλα αὐγάζει- τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ ῥητὰ γενέσει, 30 

4 εἰς Η: εἰς τὴν ἃ ὅ γὰρ 8. 8. Η2 ὅ. 6 τῶν χεράτων 

οι. α 11 ὅλη οοπίοϊο (εἴ. Απιῦτοϑ.) 18 ἀλλὰ] ἰδοὺ οοηὶϊςΐο 
ἡ ὅλη σοῃϊοἷο 14 δεόντως αἴ(Η}): δὲ οὕτως 632Η2 ἀποκρί- 

νεται Η,: ἀποχρίναιτο Ο(Η!) 18 ὧν εἰσ ουχόσι πίστεις (816) Η͂, ὧν οὐχ εἰσὶ 

πίστεις ἴ, παντὶ 63 19 ῥητέον οοηΐ. Μϑηψ. 20 οὐ ῥητέα τοὶ οὐχ 
ὁρατὰ Ἤοοηὶ. Μδηρ. 

«--΄-.... ----.------...-.-.-...ς-.- 

1---10 4πότοδ. ερίδι. 8,2: ἀθῃΐααθ ἱπ ἃγίθ τα πιηϊογ ρῥγαθοίριιθ, αἱ 811 αἴτιον, ὕλη, 

ἀποτέλεσμα. οὐ ἰσίίαγ ἰορϑπιιδ ϑαποία ἴδδας ρϑίγὶ αἴσθγθ: δ6οθ ἱρηΐβ οἱ ᾿ἰφ δ, 
υδὶ ΒοβἊϊα αι δογαη) ἀθθβὶ ἢδηὶ) αυἱΐ αυδογὶῖ, αι ὈΪ δὲ; 4υἱ τοβροηάοὶ αυδοτθῃῖὶ, 

Ρτοηπηἰϊαι οἱ ἀμ  δίϊοποιθ ΔΌΒο  Υ]1. δοοθ ἰρπὶν, ἰὰ δϑὲ αἴτιον, οὐ ᾿ΐζπα, ἰὰ εϑὲ ὅλη, 
480 ἰαἰΐπθ ανδίθγία ἀϊοϊαγ: ἰογί πὶ αὐ ϑαρογοϑὶ πἰϑδὶ ἀποτέλεσμα ἢ φυοὰ ἢ]ὰ8 4υδ6- 

Β'ν 1, ρδίογ γοϊζα! τ ἀϊσοηί: υὉἱ Ποϑίϊα ἀθ6ὺ5 ἰπαυϊΐ ργονϊἀ δοϊί β' Οἱ ϑδοσὶ- 

Πιοΐπα αι, {1|]. 10--ἰ16 δέω, 4: θ009 ΘΓβΡῸ Ιη6ῃ8 (814 οἱ ογυθῇβ υἱὐ χη ΐ8 
α0}.8ὲθ ορθγϑίῃγ, 666 οἱ ἰῃ6} 10 6} 0 }}18, ἰᾳ 68ὲ ᾿ηδίογδ, δὶ οϑί ἰογίϊ τ, ἐπί ορβογοῦ θοο6 

ΟΟἷΪΟΥ, ΟδΪ οϑὲ νἱάογοῦ δοὺθ 8605] 0 {}ἃ. ΟὉΐ οδί βοηϊγο τηδίογὶ ϑηΐπὶ ὨῸῚ δὺ οἴηηΐϊθη8 

νἱαοθίυν, ἰΠοοαυθ ἀδι5 ἀαὶ τυ ἱπίο!] ρθη οὐ δοηιϊθηάϊ εἰ ν᾽ ἀθηαϊ. ολΛ ἃ 70. 

106-18 ἐδία, ὃ: οπδίθησ!ς ἀθὰ8 δυιϊθίθιῃ ρθηαθηΐοιῃη οογηΐϊθυ8. 81.165 δυίθιιῃ δϑὶ Υδγ- 

δυπ) ρ᾽θηιπὶ ἰγϑῃ 41} {818 οἱ τηοάθγδί 0 }8 δίαθ ρδίϊθηϊαθ. ηυ0 οδβίοπαϊυγ Ὀοηθαι 
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ἧς πολὺ χαταχέχυται τὸ σχότος. ἠρεμία δ᾽ ἀσφαλὲς ἐν σχότῳ. 

(25). ζητήσαντες χαὶ τί τὸ τρέφον ἐστὶ τὴν ψυχήν --- οὐ γὰρ“ ἡ 1537 
φησι Μωυσῆς ,ἴἤδεισαν τί ἦν“ (Εχοά. 16, 15) ---- εὗρον μαϑόντες ῥῆμα 
ϑεοῦ χαὶ λόγον ϑεῖον, ἀφ᾽ οὗ πᾶσαι παιδεῖαι χαὶ σοφίαι ῥέουσιν ἀένναοι. 

5. ἦδ᾽ ἐστὶν ἣ οὐράνιος τροφή, μηνύεται δ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς ἐχ 

προσώπου τοῦ αἰτίου λέγοντος“ οἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐχ τοῦ οὐρα- 

νοῦ“ (δά. 4)" τῷ γὰρ ὄντι τὴν αἰϑέριον σοφίαν ὃ ϑεὸς ταῖς εὐφυέσι 138 

χαὶ φιλοϑεάμοσιν ἄνωθεν ἐπιψεχάζει διανοίαις" αἱ δὲ ἰδοῦσαι χαὶ γευσά- 

μεναι χαὶ σφόδρ᾽ ἡσϑεῖσαι ἔμαϑον μὲν ὃ ἔπαϑον, τὸ δὲ διαϑὲν ἀγνο- 

10 οὔσι. διὸ πυνθάνονται’ ,,Ιτί ἐστι τοῦτο“ (1014. 18), ὃ μέλιτος γλυχύ- 

τερον, χιόνος δὲ λευχότερον εἶναι πέφυχε; διδαχϑήσονται δὲ ὑπὸ τοῦ 189 

ϑεοπρόπου, ὅτι οοὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωχε χύριος αὐτοῖς φαγεῖν“ 

(ἰδ14. 16). τίς οὖν ὁ ἄρτος, εἰπέί τοῦτο“ φησί ,τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε 

χύριος“ (014. 16).» ἣ ϑεία σύνταξις αὕτη τὴν δρατιχὴν ψυχὴν φωτίζει 

1 ἧς Τυτη.: ἢ αἾ, ἢ σ' ὃ Μωσῆς εοἀα. ἤδεσαν Η 9 καὶ 
σφόδρ᾽ Ο: σφόδρα Η δοϑὲν ΜΑγΚΙαπὰ 9. 10 ἀγνοοῦσιν Η 10 μέλιτος (μὲν) 
ςΟὨΐο0 11 χιῶνος ΠΗ! 14 αὐτὴ α 

ΒΔοΙ Βοϊ!π) 6880 ϑδρίθηἰ,διη οἱ ρῥγυαθηίογ ομογθηαΐ δὸ ῥγορ ἰἰδηαϊ ταί μοὶ οοζ- 

ΠΟΒΟΘΓΘ. ' 2---140,2 ἰδιά. δ: αυδθογδπι8 8001 616 18 (ϑυ εἰ θη68 αωγίπῇ 

τηδίοτγί δ), αυἃ 511 αυοὰ πυίγὶδὶ Δηϊπιδπι; ἰδιραιδη ἰῃ ἰθΠΘΌΤΙΒ ΓΟαι ΓΔΙΠῸ8 68Π]|. ὨΘ - 

4} 6 ἷπ| Υοὶ ρδίγοϑ ϑεϊθθδηΐ, αυἱὰ οθ8801 ΠΠ8ΔΠΠ8. ᾿ΠΥΘΠΘΓαηΐ ἰηαχαὶϊὶ (αυΐθηι 2 γὸ 

ἰπαυὶϊΐ οοπὲοϊο) ἸΏΔΏΠΔ αἰβοθηῖθβ (πἰο Μαιγὶπὶ ῥγο αἰσθη 68) ᾿ρ81}}}) 6886 ΒΓ] Θ ἢ οἱ Υ6Γ- 

Ὀυπι ἀθὶ, Ὀη6409 ΟἸΠ68 αἰ8ο: ρ| 180 ἴοπίθ ἰπρὶ δ. ρογρεῖμο δαυηΐ δα ἀογίνδπί. 7 ἤδθς 

οδΐ οϑ.δ Ἵδοίθβδίϊϑ, δἰρῃ δεδίγ δυΐθπ) οχ ρβογϑοῦδ αϊσθηϊδ: θ6 66 ὁ500 ΡΙ] δ) ΥΟὈῚ8 
Ρδη608 ἀθ 6860]0. αἴτιον οΟΥζῸ 60 αποὰ οροτδίαγ ἀθυ8, αυἱ ἰτγεβαί τηθηῖ08 ΓΟΥΘ 

δδρίϑοίδο, ὅλη (ὅλῃ), αυΐϊα Υἱάοπίο8 δηΐπιαθ οἱ ρυβίδηϊθ8 ἀοἰθοϊδηίαγ οἱ γϑαυϊγαηΐ, 

πηάθ 51} ΠΠυἋ Βρ]6 πα} ἀϊὰ8 ᾿ἰὰς6, ἀυ]ο1 8 π|0}}]6. γοβρομἀθίγ οἷ8 βογ ρίαγαθ 86γΓ10: ἢϊα 

εοδ8ἱ ρδπΐδ, αὰθ ἀθαϊΐ γνοῦΐβ8Β δηἀμποδγο ἀομΐη 8 οἱ ἢ06 681 ΥογΌυ ἀεὶ 

ᾳυοὰ ἀΐδροδηϊΐ ἀθὺ8 γο] ογαϊηανὶί, 400 ρϑβοϊ(αγΓ δηΐμηδ ὑγιαοπίϊατῃ οἱ ἀοἰοοίδίαΓ, 

ᾳυοὰ ο8ὲ εδηδίαυῃ) οἱ ϑιιδύθ, ψϑγι δ 18 βρίθπαογθ ἱ{ΠΠ 1] 88 οἱ υἱγία πὶ ϑυδΥ δ 

ἀθηγ)] θῺ8 δυαϊοηίϊ πὶ δΔηΐα)88. ερίεί. 64,2: 56ἃ 681 βρ᾽ γα ᾿ἤδηπ8. ἢἴος οδϑίὶ ρίυνὶδ 

δρὶγ18}}18 βδρίϑῃηϊδο, 89 ἰΏρθηΐοϑίβ οἱ συδογθηί θυ8 46 ὁδοῖο ἱπίαᾳαϊ(γ οἱ ἰγγογδί 

Ἰηϑηῖ65 Ῥίοτυι εὐ οὐαάυϊοδί ίδισθ8 δοτὰ. αἱ ἰσίζυγ ἰη(6}] χοῦ ἰηδιϑοηθιῃ αἰγὶ 8θ 

ΒΑρ᾿ ἢ δε, ἀο᾽οοίδίΓ 6. δ᾽ἰαπη οἱδυτὰ τοαυϊγὶῖ π66 ἱῃ 8010 ρᾶᾷ:θ Υἱνὶΐ, 56ὰ ἴῃ οπιῃὶ 
γοῦῦο ἀοὶ. αἱ ουγίοϑίοῦ ἔπογὶ: αυδογὶΐ αυἱΐὰ 510 ἰδίμπα αυιοα π|6}16 αὐ]οΐιι8 5811. τϑβροπαοῖ 

1} τοὐηϊβίογ ἀθὶ: ἢἰς οϑί ρδηΐβ 4.0 ἀοαϊΐ {1 ἀθὰ8 δηδπσδγο. αυἱα 811 ἰϑὲθ 

Ῥδηΐβ δυὰϊ: β80Γπ|Ὸ ἰπαυϊ αθ οΤἀϊπδυϊί ἀθ8. ἢδθς ΘΥρὸ οτγάϊηδίϊο ἀδὶ, ἢδος 

ΔΙ ΠΠοηΐᾶ δἰϊΐ δηϊμηδῆ) βαρίθης 8 οἱ ᾿ἰἰυπηϊηδί δἰᾳὰθ οὐάυ!οδί, τγοϑρ]μἀ 68 γὙογ (818 

ὁοΙτι860 δὲ τ] 06}}8 ἰδιη 4 ;8π| ἴανο αυοάδηι ἰΐὰ ἀϊνγογβᾶγι πη Υἱγία πὶ ϑιδυ 86 οἱ 86Γ- 
[Ὡ0}9 880, θη ἰΐ89. 
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τε ὁμοῦ χαὶ γλυχαίνει, φέγγος μὲν τὸ ἀληϑείας ἀπαστράπτουσα, πειθοῖ 

δέ, ἀρετῇ γλυχείᾳ, τοὺς διψῶντας καὶ πεινῶντας χαλοχαγαϑίας ἐφηδύνουσα. 

140 ζητήσας χαὶ ὁ προφήτης αὐτός, τί τὸ τοῦ χατορθοῦν αἴτιον, ἀνεῦρεν 

ὅτι ἣ ϑεοῦ μόνου σύνοδος. ἐπειδὴ γὰρ ἠπόρει, τίς εἰμι χαὶ τίς ὧν τὸ 

ὁρατιχὸν γένος ἀπὸ τοῦ βασιλεύειν δοχοῦντος ἀντιϑέου τρόπου ῥύσομαι, ὁ 

14] διδάσχεται χρησμῷ, ὅτι ,ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (Εχοά. 3,11. 12). ζητήσεις 

δ᾽ αἱ τῶν χατὰ μέρος ἔχουσι μὲν γλαφυρὰν ϑεωρίαν χαὶ φιλόσοφον --- 

πῶς γὰρ οὔ; ---, ἣ δὲ τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου χαὶ ἀσυγχρίτου χαὶ 

πάντων αἰτίου ϑεοῦ ζήτησις εὐφραίνει μὲν εὐϑὺς ἰόντας ἐπὶ τὴν σχέψιν, 

ἀτελὴς δ᾽ οὐ γίνεται, προὐπαντῶντος διὰ τὴν ἵλεω φύσιν ἑαυτοῦ ταῖς 10 

. παρϑένοις χάρισι καὶ ἐπιδειχνυμένου ἑαυτὸν τοῖς γλιχομένοις ἰδεῖν, οὐχ 

οἷός ἐστιν --- ἀμήχανον γάρ, ἐπεὶ χαὶ Μωυσῆς ,ἀπέστρεψε τὸ πρό- 

σωπον᾽ εὐλαβεῖτο γὰρ χατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ“ (Εχοά. 8, 6) ---, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐνεχώρει γενητὴν φύσιν τῇ ἀπερινοήτῳ δυνάμει προσβαλεῖν. 

142 ἀναγέγραπται χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς. ,ἐπιστραφήσεσϑε“ 1άρ 1ὅ 

φησι πρὸς χύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν, χαὶ εὑρήσετε αὐτόν, ὅταν  ἐχζητή- ν. 564 

σητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν“ 

(θῦσαί. 4,29. 850). 

148 (26.)ὺ ᾿Αποχρώντως λελαληκότες χαὶ περὶ τούτων ἐπὶ τὸ τρίτον 
ἑξῆς τρεψώμεϑα χεφάλαιον, ἐν ᾧ τὸ μὲν ζητεῖν ἦν, τὸ δ᾽ εὑρίσχειν 20 

οὐχ εἵπετο. Λάβαν 1οῦν ἀναζητήσας ὅλον τοῦ ἀσχητοῦ τὸν ψυχιχὸν 

2 ἀρετῆς Ἄεοηϊεΐο (εἴ. ΑἸηὐῦτοΞβ.) ἀφηδύνουσα α 8 τὸ τοῦ Μδηρ.: τοῦτο 

Η!, τοῦ 6ἢ9 11 τοῖς οι. Η 12 Μωσῆς οοαά. 14 γεννη- 
τὴν ν τῇ Π᾿: τὴν (6(η} ἀπερινοήτῳ 8ογρ8ὶ: περὶ νοητῶ 6Η!, περὶ νοη- 
τὰ ΗΣ: προσβαλεῖν αν: προσβάλλειν Η 16 ὑμῶν 6: ἡμῶν Η 
11 ὑμῶν (ὁ: ἡμῶν Η 19 ἀποχρῶντος (ὦ 19. 20 ἐπὶ οἱ τρεψώμεϑα οοαά.: ἔτι 
οἱ σχεψώμεϑα ν 21 ἀσκχητοῦ (ἰ: ἀσχητιχοῦ Η 

ὃ---Ο ερῶϑι. 8,8: ἴῃ 56 Θηΐη ἀϊάϊσοταϊ ργορῃαία, αυϊαὰ οπϑοὶ σοηϑυηδπαάδθ γοὶ αἴτιον. 

ὯΔ) ὁ} (ἡἰζἰογοίΓ δα ροραϊαα ἀοὶ ᾿ἰὈοταπ πη 84 τοβο Δοργρίΐ, αἰ: 4}}8 8} 

θ5ο0, υἱ νϑαάδη οἱ οδἀθσδ) ρΡΟρΡΌΪ ΠΏ ἃ γορὶβΒ ροίοϑίδίο τοβροηαϊ ἀομΐῃυ8: 

ΘΡ0 6ΘΓῸ ἰδοῦ. 0---ὃ ἰδίά. 9: Ἰῃἰογγορδίοπο8 οὐρὸ {Π|86 ἴῃ τηθαΐο οἱ τὸ- 

Βροηϑίοηϑϑ ἡδυθηϊ βδρίθηϊδο θη οἱ ϑεωρίαν. ρστγαίυ ἰδηοη ἀποτέλεσμα οθ8ὲῖ, αυΐᾶ 

δῖ: ο60 6Γ0 [661Π]. 21---14}1,7Ὁ Ανιδνοβ. ἀὲ ἔασα βαεοιὶ 4,22. 923: ἰίδαυθ 

ΙΔ ΌΔη ραογϑογαίαϊβ δὲ (ἰοπηλαη 6118 ΒΡ ΓΔ] οἱ ποῖ ἱηγοηὶϊΐ οἴ ρὶθ8; ρ]θπᾶ 

οηΐη ογαΐ ποῇ ἢρυγϑτγιιη, 564. ΠΟρΟ(Ϊ ΘΓ) .. .« ἀδηϊα 8 θα ἱπργοῦ 815 σδοοϊδίθ 80 Πιχδὶ 

τηθηΐοῃ ϑοαοπίαθ οϑίϊ πὶ πδαυϑαυδηλ ὁδποίΐ [οἱ ἱπηνθηΐγο ροϊμογυηῖ. οὐ δέέαη ὅ, 27. 

ορίδι. 8,11: Ἰ,δΌδῃ ἀθδηίαιθ, αὰὺΐ ΡοΓ ἀοιίμι) ποὴ αυδαϑὶν, ααΐα αυδογοῦδι 1αοΪδ, 

ὩΟῺ ἱμΥθη]ί. 
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οἶχον ,οὐχ εὗρεν’ Ἢ φησι Μωυσῆς ,τὰ εἴδωλα“ (θη. 81, 33)" πλήρης 

Ἰὰρ πραγμάτων, οὐκ ὀνειράτων χαὶ χενῶν φαντασμάτων ἦν. οὐδ᾽ οἱ 144 

τυφλοὶ διάνοιαν Σοδομῖται σπουδάσαντες ἐχθϑύμως αἰσχῦναι τοὺς ἱεροὺς 

χαὶ ἀμιάντους λόγους εὗρον τὴν εἰς τοῦτ᾽ ἄγουσαν ὁδόν, ἀλλ᾽, ὥς φησι 

8. τὸ λόγιον, οπαρελύϑησαν ζητοῦντες τὴν ϑύραν“ ((η. 19, 11), καίτοι 

1Ὲ ἐν χύχλῳ πᾶσαν τὴν οἰκίαν περιϑέοντες χαὶ πάντα χινήσαντες λίθον 

πρὸς ἐχπλήρωσιν τῆς ἐχφύλου χαὶ ἀσεβοῦς ἐπιθυμίας. ἤδη τινὲς χαὶ 146 

ἀντὶ πυλωρῶν βασιλεῖς ἐθελήσαντες γενέσϑαι χαὶ τὸ χάλλιστον ἐν βίῳ, 

τάξιν, χαταλῦσαι οὐ μόνον τῆς ἀδίκως ἐλπισϑείσης εὐπραγίας ἐσφάλησαν, 

10 ἀλλὰ χαὶ ἣν ἐν χερσὶν εἶχον ἐχβαλεῖν ἠναγχάσϑησαν. ἱερωσύνης γὰρ 

τοὺς Κορὲ ϑιασώτας ὀρεχϑέντας Φ « «. ὃ νόμος διαμαρτεῖν φησιν 

ἀμφοῖν (Νὰ. 16). ὥσπερ γὰρ οὐ τὰ αὐτὰ παῖδες καὶ ἄνδρες μανθά- 146 

νουσιν, ἀλλ᾽ ἑχατέρᾳ τῶν ἡλιχιῶν εἰσιν ἁρμόττουσαι ὁὀιδασχαλίαι, οὕτως 

πεφύχασιν εἶναί τινες αἰεὶ παιδιχαὶ ψυχαὶ χαὶ ἐν σώμασι γεγηραχόσι 

156. χαὶ ἔμπαλιν τελειόταται ἐν ἄρτι ἀχμάζουσι χαὶ ἡβῶσιν. ὄφλοιεν ἄν 

οὖν εὐήϑειαν, ὅσοι μειζόνων ἣ χατὰ τὴν ἑχυτῶν φύσιν ἐρῶσιν. ἐπειδὴ 

πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν ἐπιτάσει σφοδρότητος ἀπορρήττεται. χαὶ Φαραὼ 147 

»ζητῶν ἀνελεῖν Μωυσῆν“ (ἔχοα. 2, 15), τὸ προφητιχὸν γένος, οὐδέ- 

ποτε εὑρήσει, χαίτοι χαλεπὸν ἀχηχοὼς χατ᾽ αὐτοῦ λόγον ὡς ἐπιχεχειρηχό- 

Ὃ τῆς χαϑελεῖν τὴν σώματος ἅπασαν ἡγεμονίαν δυσὶ προσβολαῖς" ὧν τὴν 148 

μὲν προτέραν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Αἰγύπτιον τρόπον, ὃς ἐπετείχιζεν 

ἡδονὴν ψυχῇ --- πατάξας γὰρ αὐτὸν“ οὐσίᾳ σποράδι «χατέχωσεν, 

ἄμμῳ“ (Εχοά. 2,12), τοῦ αὐτοῦ νομίσας ἀμφότερα εἶναι τὰ δόγματα, 

χαὶ ἡδονὴν ὡς πρῶτον χαὶ μέγιστον ἀγαϑὸν χαὶ ἀτόμους ὡς τῶν ὅλων 

Ὁ ἀρχάς ---, τὴν δ᾽ ἑτέραν (1014. 13) πρὸς τὸν χαταχερματίζοντα τὴν 

φύσιν τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τὸ μὲν ψυχῇ, τὸ ὃὲ σώματι, τὸ δὲ τοῖς ἐχτὸς 

---ὦὦἝἭἽ..  .....-......--.-........-. 

ἱ Μωσῆς οοἀά. ὃ παρεληλύϑεισαν Ι, 9 τῆς] τοῖς Η! αἱ νἱά. 
ἐπεσφάλησαν εοηΐ. Μδηρ. 11 ϑιασσότας (ἱ Ιδοἢδη) 5ἰδίυο οἱ μὴ 
ἀρχουμένους τῇ νεωχόρων τάξει βϑιρρίθο, Μαηρ. ροβί ἱερωσύνης Δα. χαὶ ἀργῆς. 

18 ἡβῶσιν εχ οοττ. ΗΣ 16 ροϑὶ ὅσοι δΔἀὰ. κατὰ Η! 11 ἀπορήττεται (810) 6: 
ἀπορρήσσεται Η (866 δἰίογιπι ρ 8. 8. ἢ", σσε οχ 601Γ.), 0) ν. ἰηΐγα (διαρρήγνυται σοῃΐεϊο), 
ἀπορρυήσεται οοπὶ. Νδηρ. 18 Μωσῆν οοὐὰ. 19. 20 ἐπιχειρηχότος ἢ 
22 ροβί σποράδι γᾶ8. πῃ Η χατέχωσαν Η! 24 ἀτόμους ΗΣ (ροϑί α τΆ5.): συντό- 
μους α εἰσηγουμένου νἱά. δαά. 

10---18 Κ [0]. 244Υ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως: πᾶν τὸ ὑπὲρ δύναμιν 
ι ρ Υ 

πιτάσει σφοδροτήτος λαπ.. ρυεῖται (οἰΐδη) 5ΒῈρΓΔ εἰ ουδηϊάδο [Π{ἰογα δχϑίδηί). 
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ἀπονέμοντας. ὁλόχληρον γὰρ αὐτὸ βούλεται εἶναι, τῷ ἀρίστῳ τῶν ἐν 

ἡμῖν, διανοίᾳ μόνῃ, προσχεχληρωμένον χαὶ μηδενὶ τῶν ἀψύχων ἐφαρ- 

μόττον. (21.) οὐδὲ τὴν ἀνίκητον ἀρετὴν χαὶ πιχραινομένην ἐπὶ ταῖς 

χαταγελάστοις τῶν ἀνθρώπων σπουδαῖς, ὄνομα Θάμαρ, ὃ διαπεμφϑεὶς 
ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῆς ἀνευρίσχει, [ φυσιχώτατα" λέγεται γάρ’, ἀπέστειλε ρ. δ6 

δὲ ᾿Ιούδας τὸν ἔριφον ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένος τοῦ ᾿ Οδολλαμίτου χομίσα- ὁ 
σϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχός" χαὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν. ἐπηρώτησε 

ὃὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐχ τοῦ τόπου’ ποῦ ἐστιν ἢ πόρνη ἢ γενομένη ἐν 

Αἰνὰν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ; χαὶ εἶπον" οὐχ ἣν ἐνταῦϑα πόρνη. χαὶ ἀπεστράφη 

πρὸς ᾿Ιούδαν καὶ εἶπεν: οὐχ εὗρον, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐχ τοῦ τόπου Ι0 

λέγουσι μὴ εἶναι ὧδε πόρνην. εἶπε δὲ ᾿Ιούδας" ἐχέτω αὐτά, ἀλλὰ μή 

ποτε χαταγελασϑῶμεν: ἐγὼ μὲν ἀπέσταλχα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ 

οὐχ εὔρηκας“ (θη. 88,20---23). ὦ θαυμαστῆς δοχιμασίας, ὦ ἵεροπρε- 

180 ποῦς πείρας. ἀρραβῶνά τις ἔδωχεν ὠνητιχῶς ἔχουσα διάνοια τοῦ 

18] 

182 

188 

.--...........-----  ----Ό--..-.. 

χαλλίστου χτήματος, ϑεοσεβείας, διὰ τριῶν ἐνεχύρων ἣ συμβόλων, 16 

δαχτυλίου, ὁρμίσχου, ράβδου (014. 18), βεβαιότητα χαὶ πίστιν, εἱρμὸν 

χαὶ ἀχολουϑίαν λόγου πρὸς βίον χαὶ βίου πρὸς λόγον, ὀρθὴν καὶ ἀχλινῇ 

παιδείαν, ἧ λυσιτελὲς ἐπερείδεσϑαι. τὸν ἀρραβῶνα τοῦτον εἰ χαλῶς 

ἔδωχε, βασανίζει. τίς οὖν ἢ βάσανος: χαϑεῖναί τι δέλεαρ δλχῷ 

χεχρημένον δυνάμει, δόξαν ἢ πλοῦτον ἣ ὑγείαν σώματος ἤ τι τῶν 209 

ὁμοιοτρόπων, χαὶ γνῶναι πρὸς πότερα χαϑάπερ ἐπὶ πλάστιγγος ταλαν- 

τεύσει: ῥοπὴ γὰρ εἰ γένοιτο πρός τι τούτων, ὁ ἀρραβὼν οὐ βέβαιος. 

ἀπέστειλεν οὖν τὸν ἔριφον χομίσασϑαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναιχός, 

οὐ τοῦτο προῃρημένος πάντως ἀπολαβεῖν, ἀλλ᾽ εἴ ποτε ἀναξία τοῦ 

χατέχειν ἐχείνη γένοιτο. γενήσεται δὲ πότε: ἡνίχα ἄν τὰ διαφέροντα 5 

ἀδιαφόρων ἀντικαταλλάξηται, τῶν γνησίων ἀγαϑῶν τὰ νόϑα προτιμήσασα" 

"νήσια μὲν οὖν ἀγαϑὰ πίστις, εἰρμὸς καὶ ἀχολουϑία λόγων πρὸς ἔργα, 

παιδείας χανὼν ὀρϑῆς, ὡς ἔμπαλιν χαχὰ ἀπιστία, . τὸ ἀναχόλουϑον, ἀπαι- 

δευσία, τὰ δὲ νόϑα, ὅσα τῆς ἀλόγου φορᾶς ἀπῃώρηται. ζητῶν οὖν 

Ι αὐτῶ Η! βούλετ᾽ Η τῶν Μδηρ.: τῶ (1, τὸ Η 4 σπου- 
δαῖς (1: σχηναῖς ἢ ὅ. 6 ἀπέστειλεν ᾿Ιούδας 6 δἱϊ. τοῦ σο(α.: αὐτοῦ γ, 
αὐτοῦ τοῦ εχ ,ΧΧ εοηϊεῖο ᾿Οδολαυίτου Η 8 γε μόνη 6! 15 (δηλοῦσα) 
διὰ οοηϊοίο, ἴῃ. 16 ροβϑί ῥάβδου δα. μηνήύουσα Μδηρ., δοῦσα Οὐἢη 24 προηρη- 
μένος ((Η! Μδῃμρ.): προηρημένου Η3 τοῦτον σοῃϊοὶο ἀλλ᾽ (ἀποπειρώμενος) 
σοὶ. Οοἢη μαϑεῖν νἱὰ. δαά. 20 ἀδιαφόρων α(Μαῃρ.): διαφόρων Η 
21 ἔργα (καὶ ἔργων πρὸς λόγους) εοηῃὶ. Μδηγ. 28 ἀναχόλουϑον δ: ἀχόλουθϑον 
ΘΗ! 29 τὰ] ἀγαϑὰ εοπῃίοΐο 
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»οὐχ ἀνεῦρεν αὐτήν“ δυσεύρετον γὰρ ἣ καὶ παντελῶς ἀνεύρετον ἐν 

πεφυρμένῳ βίῳ τὸ χαλόν. χἄν διαπύϑηται, εἰ ἔστι περὶ πάντα τὸν 
τόπον τοῦ χαλοῦ πεπορνευμένη ψυχή, ῥητῶς ἀχούσεται, ὅτι οὔτε ἔστιν 

οὔτε ἦν πρότερον. ἀχόλαστος γὰρ ἢ μαχλὰς ἣ τριοδῖτις σοβὰς ἣ τὸ 

86 τῆς ὥρας ἄνθος ἐπευωνίζουσα ἣ χαϑαρσίοις χαὶ λουτροῖς τὰ ἐκχτὸς 

φαιδρυνομένη, τὰ δὲ ἐντὸς ῥυπῶσα, ἣ χαϑάπερ τὰ πινάχια χρώμασι 
τὴν ὄψιν ὑπογραφομένη χήτει φυσιχῇς εὐμορφίας ἢ τὸ λεγόμενον 

πολύανδρον χαχὸν ὡς ἀγαθὸν μεταδιώχουσα ἢ πολυγαμίας ἐρῶσα ἢ 

πρὸς μυρία σπειρομένη ἣ ὑπὸ μυρίων σωμάτων ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων 

10 ἐμπαιζομένη χαὶ περιυβριζομένη χεῖθι οὐχ ἔστι. ταῦτα ὁ διαπεμψά- 

μενος ἀχούσας, φϑόνον ἡλλοτριωχὼς ἀφ᾽ αὑτοῦ χαὶ τὴν φύσιν ἵλεως 

69 Μ. γέγηϑεν οὐ μετρίως | καί φησι" μὴ γὰρ οὐ δι᾿ εὐχῆς ἐστί μοι τὴν 

διάνοιαν ἀστείαν τε καὶ ἀστὴν ὡς ἀληϑῶς εἶναι, χοσμιότητι καὶ σωφρο- 

σύνῃ καὶ ταῖς ἄλλαις διαπρέπουσαν ἀρεταῖς, ἑνὶ προσέχουσαν ἀνδρὶ χαὶ 

165 τὴν ἑνὸς οἰχουρίαν ἀγαπῶσαν χαὶ μοναρχίᾳ χαίρουσαν. εἰ δὴ τοιαύτη 

τίς ἐστιν, ἐχέτω τὰ δεδομένα, καὶ τὴν παιδείαν χαὶ τὸν εἷρμὸν λόγου 

πρὸς βίον χαὶ βίου πρὸς λόγον χαὶ τὸ ἀναγχαιότατον, βεβαιότητα καὶ 

πίστιν. ἀλλὰ μή ποτε γελασϑῶμεν ἀνάξια χεχαρίσϑαι δόξαντες, καίτοι [δῦ 

γἦὐ ὑπολαβόντες ἐπιτηδειότατα τῇ ψυχῇ δεδωρῇσϑαι. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ 

20 μέν, ὅπερ εἰχὸς ἦν ἐργάσασθαι τὸν βουλόμενον τρόπου βάσανον χαὶ 

δοχιμασίαν λαβεῖν, πεποίηχα, δέλεαρ χαϑεὶς χαὶ διαπεμψάμενος, ὁ δὲ 

ἐπεδείξατο τὴν ἑαυτοῦ φύσιν οὐχ εὐάλωτον. δῆλον δὲ ἐμοὶ τὸ διὰ [δ 

τί οὐχ εὐάλωτος" μυρίους γὰρ εἶδον τῶν ἄγαν φαύλων τὰ αὐτὰ δρῶντας 

ἔσϑ᾽ ὅτε τοῖς λίαν ἀγαϑοῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ διανοίας τῆς αὐτῆς, ἐπειδὴ 
26 τοῖς μὲν ἀλήϑεια, τοῖς δὲ ὑπόχρισις ἀσχεῖται’ χαλεπὴ ὃ᾽ ἣ διάγνωσις 

ἀμφοῖν: πολλάχις γὰρ ὑπὸ τοῦ δοχεῖν παρευημερήϑη τὸ εἶναι. 

δ4 

1 ρμοβί γὰρ δά. αὐτὴν Η' ἢ] εἰ ἃ 4 τριοδίτης Η ἰογίἑαπι ἢ] ἡ 
Ἑσοπΐςῖο 1 χήτη Η2 8 πολύανδρον 80Γρ8] : πολυάνδρειον α, πολυάνδριον Η 
9 μυρίας ἃ, ἣ πρὸς μυρία σπειρομένη ἀ6]. Μδηγ. 10 ἔστιν ἢ 

19 ἐπιτηδειότητα ΟἹ, 20 τρόπου (γο] τρόπων) Μδηρ. ((1 7): τρόπον Η (τρόπου α 
οἱ υἱά.) 22 δῆλον (γ6] οὐχ ἄδηλον) 8βοτί ρβ8ὶ : ἄδηλον οοἀά. 28 ἄγαν οῃι. 
Ὁ [0]. 2θῦ 24 ἔσϑ᾽ ὅτε Ὁ: οῃῃ. οοἥα. ἀλλ᾽ Ὁ [ο]. 185: οἴῃ. εοἀά., ἢ 

ἴο]. 265 25 ἀσχεῖται Ὁ (ΔΑΓ κ]Δ πα): χεῖται ΟΗΙ]Π,3, γίνεται 1, δὲ ἢ 

Ι. 2 Απίοηϊυϑ Με]. ΠΠ 77 οο]. 1193 ΕἾοτ. Ραγίϑ. Νο. 17 Οδογρίἀθβ ρ. 20, 28 Βοΐβϑβ. 

Φίλωνος: δυσεύρετον --- χαλόν. 2)-ρ ὉΚ (0]. 1ὅδτ Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ 
φυγῆς χαὶ εὑρέσεως, [οἱ]. 26δ"» Φίλωνος ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς: μυρίους ἐστὶν ἰδεῖν τῶν --- 
εἶναι. 
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1617 (28.) χαὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ὁ φιλάρετος ζητεῖ μέν, 

οὐχ εὐρίσχει δέ" ἤδη γὰρ, ὡς δηλοῖ τὸ λόγιον, ἐνεπέπρηστο ([μον. 10, 
16. τί δ᾽ αἰνίττεται, σχεπτέον: τὸ μὲν μηδὲν ἁμαρτεῖν ἴδιον ϑεοῦ, 
τὸ ὃδὲ μετανοεῖν σοφοῦ" παγχάλεπον δὲ χαὶ δυσεύρετον τοῦτό γε. 

158 φησὶν οὖν ὁ χρησμός, ὅτι ,ζητῶν ἐξεζήτησε Μωυσῆς“ ἐν τῷ ϑνητῷ 5 

βίῳ τὸν περὶ ἁμαρτημάτων μετανοίας λόγον. ἐσπούδαζε γὰρ ἀνευρεῖν 

ἀπαμπισχομένην τὸ ἀδιχεῖν ψυχὴν χαὶ ἄνευ αἰσχύνης γυμνὴν προϊοῦσαν 

ἁμαρτημάτων. ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ εὖρε, τῆς φλογός, λέγω δὲ τῆς ὀξυ- 

χινητοτάτης ὁρμῆς ἀλόγου, καταδραμούσης καὶ ὅλην ψυχὴν ἐπινεμηϑείσης. 

189 νιχᾶται γὰρ τὰ μὲν ἐλάττω πρὸς τῶν πλειόνων, τὰ δὲ βραδύτερα πρὸς 10 

τῶν ὠχυδρομωτέρων, τὰ δὲ μέλλοντα πρὸς τῶν παρόντων: ἐσταλμένον 

δὲ χαὶ βραδὺ χαὶ μέλλον ἢ μετάνοια, πολὺ δὲ χαὶ ταχὺ καὶ συνεχὲς 
3 ἐν τῷ ϑνητῷ βίῳ τὸ ἀδικεῖν. εἰχότως οὖν ἐν τροπῇ τις γενόμενός 

-----.. .. --- --- ο.Ψ....-.--  ὄ.-.-.-.-.-.---. μὀ 

1 χείμαρρον 2 ἤδη οἱ ἐνεπέπρηστο)] ὅδε οἱ ἐνεπεπύριστο ὁοχ ΠΧΧ οοηϊ. 
Μδῃρ. ὅ Μωσῆς 6Η 6 περὶ ἀναμαρτησίας λόγον οοηΐ. Μίδηρ., 868 
γ. ΟἸεπι. ἰ τὸ] τῶ Ηἰ ἀδικεῖν α: ἁμαρτεῖν ἢ 9 ὅλην 6: τὴν 
ὅλην Η, ὅλην τὴν σοηΐςῖο 10 βαρύτερα , 12 δὴ α 

1---Ἠ0 Ανπηόγοβ. ερῖδι. 07,.}: ἰαγηηοϊδίι8 ογαΐ ΒΊΓΟΙΒ ὕτοὸ ραϑοοδίο οἱ οὈΪδίιβ ἰῇ δοῖο- 

ἐδυϑίαπι. «υδοϑῖν δὰ ροβίοα ΜΟΥ͂868, οἱ σοι υϑίῃ8 ἰποταΐ... αυἱὰ ἰϑία εἰχηϊδοορηί, 

ΠΟὨΒ᾽ ἀογθ) 8. 4 ΠΪΏ1] ρθοσδγο 80]118 οϑί ἀθὶ, διῃθηδγθ 880. 6 η 118 οδί οἱ σουγί βΈτθ οἵ- 

ταΐυι οἱ ρϑϑῃϊ θη τ ρσόγογα ρθοςδί!. ἰὰ ἰδηηθῃ δὲ Αἰ ἤοἾ]6 ἴῃ δδο νἱῖα δου. φαϊά 

Θηΐπ ἰδηὶ] ΓΑΓΌΙΏ, αυδηὶ τ ἱΏΥΘηἶΪΔ8 ΥἱΓ., 4] 8580 ἰρϑαιη οοδήριδὶ οἱ δοίη (0Ὲ- 

ἀοιηποὶ ϑυυ ὃ 1. 2 οἵ. ἰδιά. ὁ φυδοῦῖὶ οδπὶ ([η4υἱΐ ααα.2) Ἰὰχ οἵ πο ἰῃ- 

Ὑθη]ῖ. δηιθυϑία 6ϑὲ θη... ὃ--6 Οἴεπι. Αἰεχ. Ῥαδά. 111 ὃ 93 ». 307 Ρ.: 
ἐον τὴν ἑπομένην ταῖς ἁμαρτίαις μετάνοιαν ἀγαπῶν. μόνος γὰρ ἀναμάρτητος αὐτὸς ὁ 

λόγος" τὸ μὲν γὰρ ἐξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμφυτον χαὶ χοινόν, ἀναδραμεῖν δὲ τὴν ἁμαρτίαν οὐ 

τοῦ τυχόντος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἀξιολόγου. 6---1ὃ Ανιδνοςβ. ἰ. ς. ὅ βϑααοῦδι δυΐθιη 
ΜοΥ8605 ρϑοοδίϊ ὑδοῦδπὶ ΓΘΡΘΓΙΓΟ ΔΗΪΏΔΙΩ, υἱ ΘΧχινὶ88 ΟΥΓΟΥ δ ἀδροηοτγοῖ οἱ ηυἂδ συ]ρδθ 
5ἷηθ 0}}0 881] ρυάοτο ἀϊβοοάδγεῖ. 8θὰ πὸὴ ἱηυθηϊϊ, αυἷἱὰ οἷο ἰωροίυβ ἰγγαιὶο! 8 0}}}8 

Ργδουθηϊὶ οἱ δαπιπα αἰιιαθάδη) οἰ θγγ τ τηοΐα8 δηϊηδα) ἀσραϑοϊίυγΓ δίαυθ οχυγὶΐ οἷιβ 

ἱπποοθηςίδι ; ργδθροπάθγδηϊς ηΐ ἰαἰυγβ ργϑθβθηῖα οἱ υἱοϊθπίδ τῃοάογαί ἰδ οἱ θ]0Γ8 
ρδυοϊοτί Ὀυ.8 (δὲς 7Πὴπι »γὸ ροϊϊογ Ὀ113) οἱ ἰυσυηάδ 56Γ1}18 οἱ Ἀ8ρ6γ8 τ20}}}8 οἱ ἰγδεϊθυ5 

Ἰδοίδ οἱ 1] Όγοβα σὶρ] ἀἸου 08 οἱ ργϑθρτορογα ἰδγαϊογ 08. ὑϑῖοχ δῃϊ οϑὲ ᾿ῃἰ φυΐίδϑ, 

αυ80 84 πορθηάι ΟΟοδϑίομα8 βυθοῦ . .. Ἰοηΐα δυΐθπ) Υἱγίῃ! οἵηῃΐβ οἱ ἀϊυϊυγηᾶ 

ουποίδίγχ δηΐς ἰυαϊοδὺ οἱ δαογθηάα ἰηϑρίοϊς ... ρίρτα ᾿ρίτγ οἱ νογοουηάδ 68ὲ ρδϑηί- 

[οη(ΐδ. 1ὃ --- 148,8 ἰδϊά. Θ: τοϑροηᾶὶϊὶ Αδγοῦ ρῥγονίἀπιη ἀθῦθγο 6886 ἰπαϊεϊι 

Βδοθγαοίδ]9 πος ἴδ0}]86 2816 8ϑ8η86 Ποηβοϊθηίδο σοι πα ἰὰ ΤΙ ΠΟΓΪΒ.... 7 480- 
πη060 δαυίοθιῃ ροΐογαεὶ δὶ ἱρηΐβ 816 η}8 ογαὶ, ρϑοςαίπη ΘΧατὶ, οἱ 06 800 οσοηϑρθοεῖα ἀεὶ, 

οἱ οἱ οσουϊία βυηΐ οορηϊίαῦ πυμμαυϊά ροίοϑὶ ρ᾽δοογο ἀοηλΐμο, 8ὶ 4118, οἴπὰὶ δάδυς 

γογβθίαγ ἴῃ ἰἰψα Πα} 08...» ἀἰοαΐ 56. ἄρδγθ ρθη ἰΘῃ ἴδῃ) ἢ 8111}16 ὁδὶ ἃς 8] αυὶΐβ δ6,6Γ 



Ὲ ΕΘΑ ΕΤ ΙΝΨΕΝΤΊΟΝΕ, 146 

φησι μὴ δύνασϑαι ,τοῦ περὶ ἁμαρτίας ἐμφαγεῖν“. μὴ γὰρ ἐπιτρέπειν 

τὸ συνειδὸς αὐτῷ μετανοίᾳ τραφῆναι. διὸ λέγεται" ,,ἤχουσε Μωυσῆς, 

χαὶ ἤρεσεν αὐτῷ“ (1,ον. 10,19. 20). τὰ γὰρ πρὸς γένεσιν τῶν πρὸς 160 

ϑεὸν μαχρὰν ἀπέζευχται: τῇ μὲν γὰρ τὰ φανερὰ μόνα, τῷ δὲ χαὶ τὰ 

8 ἀφανῆ γνώριμα. παραπαίει δ᾽, ὃς ἄν τοῦ ἀληϑοῦς χαταψευδόμενος ἔτ᾽ 

510Μ. ἀδιχῶν μετανενοηχέναι φάσχῃ" ὅμοιον ὡς εἰ χαὶ ὃ νοσῶν τὸν | ὑγιαί- 

νοντα χαϑυποχρίνοιτο: μᾶλλον γάρ, ὡς ἔοιχε, νοσήσει μηδὲν τῶν εἰς 

ὑγίειαν προσφόρων ἐπιτηδεύειν ἀξιῶν. (29.) ἐζήτει ποτὲ προαχϑεὶς 10] 

ὑπὸ τοῦ φιλομαϑοῦς χαὶ τὰς αἰτίας, αἷς ταἀναγχαιότατα τῶν ἐν τῷ 

10 χόσμῳ πραγμάτων ἐπιτελεῖται. ϑεώμενος γὰρ ὅσα ἐν γενέσει φϑειρό- 

μενα χαὶ γεννώμενα, ἀπολλύμενά τε αὖ καὶ διαμένοντα, τέϑηπε καὶ 

χαταπέπληχται χαὶ ἐχβοᾷ φάσχων: ,τί, ὅτι ὁ βάτος καίεται χαὶ οὐ 

χαταχαίεται“ (Εχοά. 8, 2. 3)" τὸν γὰρ ἄβατον οὐ πολυπραγμονεῖ χῶρον, 103 

ϑείων ἐνδιαίτημα φύσεων, ἀλλ᾽ ἤδη μέλλων ἀνήνυτον χαὶ ἀτελῆ πόνον 

16 διαϑλεῖν ἐπιχουφίζεται ἐλέῳ χαὶ προμηϑείᾳ τοῦ πάντων σωτῆρος ϑεοῦ, 

ὃς ἔχρησεν ἐκ τῶν ἀδύτων: ,μὴ ἐγγίσῃς ὧδε“ (ἰδ14. ὅ), ἴσον τῷ μὴ 
πρόσιϑι τοιαύτῃ διασχέψει" περιεργίας γὰρ καὶ φιλοπραγμοσύνης μείζονος 

ἣ κατὰ ἀνθρωπίνην δύναμιν τὸ ἔργον: ἀλλὰ τὰ μὲν γεγονότα ϑαύμαζε, 

τὰς δὲ αἰτίας, δι᾿ ἃς ἣ γέγονεν ἣ φϑείρεται, μὴ πολυπραγμόνει. ..ὃ 168 

Ὁ Ἰὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηχας“ φησί ,γῇ ἁγία ἐστί“ (ἰλ14. 8). ποῖος 

τόπος: ἢ δῆλον ὅτι ὁ αἰτιοληγικός, ὃν μόνον ταῖς ϑείαις ἀνῆψε φύσεσιν, 

ἀνθρώπων οὐδένα νομίσας ἰχανὸν εἶναι αἰτιολογίας ἐφάψασϑαι; ὁ δ᾽ 164 

ἄρα διὰ πόϑον ἐπιστήμης ὑπερχύψας ἅπαντα τὸν χόσμον ζητεῖ περὶ 

τοῦ χοσμοποιοῦ, τίς ἐστιν ὁ δυσόρατος οὗτος χαὶ δυστόπαστος, σῶμα 

Ὁ ἣ ἀσώματος ἣ ὑπεράνω τι τούτων ἢ φύσις ἁπλῆ, οἷα μονάς, ἣ σύγχριμα 

ἢ τί τῶν ὄντων. χαὶ τοῦϑ᾽ ὁρῶν ὡς ἔστι δυσϑήρατον καὶ δυσπερινόητον, 

2 συνειδὼς Η Μωσῆς 6Η 4 μόνον Η! ὅ ἀληϑοῦς (Ξ}Ώ3: ἀληϑῶς 
ΟἾΗ!, ἴθ χαὶ δ(4., 86 τγυγϑὺ8 ἀεἰ. Η 0 φάσχῃ 80γρβὶ: φάσχει (066. ὁ 
α: οὐ. Η Ἴ τῶν] τὸν (! εἰς 8, 5. (13 8 ποτὲ οἴη. (ἃ, ποτὲ ὁ προ- 

φήτης σοῃϊοῖο 12 τί α: οῃ. Η οὐ 566]. Μδηξ. 18 χῶρον Η!: 

χορὸν 6, χῶρον ὡς ΗΣ, χῶρον, ὃς Μδηρ. 1ὅ διελϑεῖν [,’ πάντα α 

11 περιωργείας Η 19 τὰς α: στάς, τὰς ἢ] 20 φησὶ γή ἁγία Ο: φησὶν 
ἅγιος Η 21 δηλονότι Ο ὃν Η: ὃ, ἰὰχπ) γαβ8. 6 22 ἀνθρώπων 
ἃ: ἄνθρωπον Η οὐδὲν ἀνομίσας 6! 24 δυσϑήρατος οοηὶ. Μαηρ. 
20 ἀσώματον οοπῃίοὶο ἢ φύσις ΟἸΗ: χαὶ φύσις (3 26 ἤ τιν 

86 58Π0π) δἰ πιυ οί, ηδρῖ8 δορτγοίδοἶϊ, αυ͵α ΠῚΒ1] οἱ ργοάβββθ ροίδϑί 910] ἰΐο 838 1088, 

οὔ τοῦῦο δαππη τγοίγ, πο αἾ}0 ἔυϊ ἰδία υἱγίι 118. 8110816]10. 

ῬΒΠοΩΐΘ οροσὰ νοὶ]. ΠῚ. 10 
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εὔχεται παρ᾽ αὐτοῦ μαϑεῖν τοῦ ϑεοῦ, τίς ἐστιν ὁ ϑεός" οὐ γὰρ ἤλπισε 

δυνήσεσϑαι γνῶναι παρ᾽ ἑτέρου τινὸς τῶν μετ᾽ αὐτόν. ἀλλ΄ ὅμως 

ἴσχυσε μηδὲν περὶ τῆς τοῦ ὄντος ἐρευνᾶν οὐσίας. «τὰ γὰρ ὀπίσω μου“ 

φησίν ,ὔψει, τὸ δὲ πρόσωπον οὐ μὴ ἴδῃς“ (Εχοά. 38, 23). αὔταρκες 
γάρ ἐστι σοφῷ τὰ ἀχόλουϑα χαὶ ἑπόμενα χαὶ ὅσα μετὰ τὸν ϑεὸν ὁ 

ἡνῶναι, τὴν δ᾽ ἡγεμονιχὴν οὐσίαν ὃ βουλόμενος χαταϑεάσασθαι τῷ 

περιαυγεῖ τῶν ἀχτίνων πρὶν ἰδεῖν πηρὸς ἔσται. 

(80.) Τοσαῦτα χκαὶ περὶ τοῦ τρίτου διειλεγμένοι χεφαλαίου 

μέτιμεν ἐπὶ τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον [ τῶν προταϑέντων, χκαϑ᾽ ὃ᾽ μὴ Ρ. 57] ΚΝ. 

χενομένης ζητήσεως φιλεῖ προαπαντᾶν εὕρεσις. ἐν τούτῳ τάττεται πᾶς 10 

αὐτομαϑὴς καὶ αὐτοδίδαχτος σοφός. οὐ γὰρ σχέψεσι χαὶ μελέταις καὶ 
πόνοις ἐβελτιώϑη, γενόμενος δ᾽ εὐϑὺς εὐτρεπισμένην εὗρε σοφίαν ἄνωθεν 

ὀμβρηϑεῖσαν ἀπ᾽ οὐρανοῦ, ἧς ἀχράτου σπάσας εἱστιάϑη χαὶ διετέλεσε 

μεϑύων τὴν μετ᾽ ὀρϑότητος λόγου νήφουσαν μέϑην. οὗτός ἐστιν ὃν 

᾿Ισαὰχ ὠνόμασαν οἱ χρησμοί, ὃν οὐχ ἑτέρῳ μὲν χρόνῳ συνέλαβεν, 1Ὁ 

ἑτέρῳ δὲ ἔτεχεν ἢ ψυχή" συλλαβοῦσα“ γάρ φησιν, ἔτεχεν“ (ἄρῃ. 21, 2) 

ὡς ἄν ἀχρόνως. οὐ γὰρ ἄνθρωπος ἦν ὁ γεννώμενος, ἀλλὰ νόημα 

χαϑαρώτατον, φύσει μᾶλλον ἣ ἐπιτηδεύσει χαλόν. οὗ χάριν χαὶ ἣ 

τίχτουσα αὐτὸ λέγεται ,τὰ γυναιχεῖα ἐχλιπεῖν“ (θη. 18, 11), τὰ συνήϑη 

χαὶ εὔλογα χαὶ ἀνθρώπινα. καινὸν γὰρ καὶ χρεῖττον λόγου καὶ ϑεῖον 29 

ὄντως τὸ αὐτομαϑὲς γένος, οὐχ ἀνθρωπίναις ἐπινοίαις, ἀλλ᾽ ἐνθέῳ 

μανίᾳ συνιστάμενον. ἣ ἀγνοεῖς ὅτι οὐ δέονται πρὸς τὸν τόχον μαιῶν 

ὃ ἴσχυσε Μδηρ. : ἤχουσε οοαὰ. ὄντως (6), ὄντως ὄντος οοηϊοϊο ἐρευνᾶν 

οοὐά. (Μδηρ.): ἐρευνῶν Τυγη. 4 οὐ 6Ηη13: οῃῃ. Η! ὅ ἑπόμενα χαὶ 6ἢ: 
οι. Η 6 δ δέ γε Ὁ τῷ οἴῃ. Ὦ 9 προτεϑέντων Ι, 
10 προαπαντᾶν] ἄν ὁ οοτῖ. Η 11 σχέψει ἃ 1ὃ ἧς ἴῃ τ88. 6 εἱ Η3 
ἀχράτου Η (8εα του Η ἴῃ τ88.): ἀχρατοῦς α διετέλεσε (Σ (Νδηζ.): διετε- 
λέσϑη Η Ι0 δ Η 117 γενόμενος Η' 18. 19 ἐπιτηδεύσει --- 
λέγεται τὰ ἴῃ πρρ. Η2 19 αὐτῶ ἃ ἐχλείπειν Η 20 χενὸν Ι, 
21. 22 ἐνθεομανία Η 

4--ἰ Ὠσ [0]. 44τ: ἐχ τοῦ περὶ φυγῆς χαὶ εὑρέσεως: αὔταρχες ἐστὶν --- ἔσται. 

10 844ᾳ. Α»όγοβ. (6 γισα βαδοιὶ 8,47: ρατίταυγα Ἰδϑι ἰατ οἱ βοῦτγίδιῃ 181 ἰοου πη 85 

ϑὈτγιοίδίοθιῃ, ρϑγὶ γα δηΐθ οχρθοίδίυπι ἱῃρϑῃὶ, οοἰογδίθ ραγίυϑ, [οἷα βδρί θη 80. 

22---1417,. ὃ ἰδϊά.: ἀθηΐᾳαθ οἱ 4Ἃ6 8}118 ἨΘΌΓΔΘΙ 8 ζΩ Ὁ] τ 08 π8068 ηἷ8Δ ΒΘΌΓΑΘΔΘ ᾿ΓΪῸ8 

Ραγαπὶ αυδίῃ γϑηΐϊδηΐ οὐδίθιτγὶςθδβ, 60 ᾳφυοα δηΐϊηδο ἰυϑίοτυ) ποὴ ἀχροοϊθηΐ δγίθα οἵ 

αἰδοῖ θ᾽ μᾶ8. Ργορίογ ἱμυθηΠοηυπὶ ρόπογα Ὧδ6 ταηυΐγαηΐ δαϊυτηθηΐδ σοπογδηάὶ, 86 Βροηίθ 

ρϑιίυ8. 8008 ἰυπαδηΐ Θχρθοιδιϊ οπϑιη4ι6 ργδθυθηϊδηί, 
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“Ἑβραῖαι, «τίκτουσι δ᾽, ὥς φησι Μωυσῆς, οπρὶν εἰσελθεῖν τὰς μαίας“ 

(Εχοἀά. 1, 19). λέγω δὲ μεϑόδους, τέχνας, ἐπιστήμας, φύσει μόνῃ 

χρώμεναι συνεργῷ; παγχάλους δὲ χαὶ προσφυεστάτους ὅρους ἀποδίδωσι 

τοῦ αὐτομαϑοῦς, ἕνα μὲν τοιοῦτον, τὸ ταχὺ εὑρισχόμενον, ἕτερον δὲ 

δ ,.ὃ παρέδωχεν ὃ ϑεός“. τὸ μὲν οὖν διδασχόμενον μαχροῦ χρόνου δεῖται, 109 

τὸ δὲ φύσει ταχύ τε χαὶ τρόπον τινὰ ἀἄχρονόν ἐστι’ χἀχεῖνο μὲν 

ἄνθρωπον, τοῦτο δὲ ϑεὸν ὑφηγητὴν ἔχει. τὸν μὲν δὴ πρότερον ὅρον 

χατέταξεν ἐν πεύσει" ,τί τοῦτο ὃ ταχὺ εὗρες, ὦ τέχνον“, τὸν δὲ ἕτερον 

ἐν ἀποχρίσει φάσχων’ ,ὃ παρέδωχε χύριος ὁ ϑεός“ (6οη. 21, 20). 

10 (31.) ἔστι δὲ χαὶ τρίτος ὅρος τοῦ αὐτομαϑοῦς, τὸ ἀναβαῖνον αὐτόματον. 170 

λέγεται γὰρ ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς. ,οὐ σπερεῖτε, οὐδὲ μἡ ἀμήσητε τὰ 

αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτῆς“ (μον. 25, 11)" τέχνης γὰρ οὐδεμιᾶς 

χρεῖα τὰ φύσει, τοῦ ϑεοῦ σπείροντος αὐτὰ χαὶ τῇ γεωργιχῇ τέχνῃ 

τελεσφοροῦντος ὡς ἄν αὐτόματα τὰ οὐχ αὐτόματα, πλὴν παρόσον ἐπι- 

15 νηίχλς ἀνθρωπίνης οὐχ ἐδεήθη τὸ παράπαν. οὐ προτρέπει δὲ μᾶλλον ἣ 17] 

Ἰνώμην ἀποφαίνεται: παραινῶν μὲν γὰρ εἶπεν ἄν. μὴ σπείρητε, μὴ 

ἀμήσητε, ἀποφαινόμενος δέ. ,οὐ σπερεῖτε, οὐδὲ μὴ ἀμήσητε τὰ αὐτό- 

ματα. οἷς γὰρ ἀπαυτοματίζουσιν ἐχ φύσεως ἐπιτυγχάνομεν, τούτων 

-----. τ 

ὃ χρώμεναι Η3: χρωμένας Ὑ(Η}) παγχάλως Η 4 ἕτερος Τύτη. Ἵ του- 

τὶ 62 8 πεύσει)] ροβί π τᾶ8. ἴῃ α 11 ἀμήσετε εοηΐ. Μδηξ. 18 χρεία ν 

τὰ Ἅ(Β}): τῇ Η 16 γνώμη α σπείρητε] οὐδ᾽ οὐ 5. 5. Η3 11 ἀμή- 
σετε Η 18 ἀπαυτοματιζομένοις οοηΐοΐο 

ὃ--9 ἰδία. 8,48: πος αὐἱμυβ ἱῃρίροῦ δὰ ἱπυθηϊθημσ) αὐδὴ ἃ Θχϑοχψιθπάιϊιτῃ [Δοοῦ, 

οὁαΐ συ τρδΐογ αἰχὶβϑδοὶ αἱ ἰπίογγοϊ ραϊγὶ θϑ.88, αθῇἤηὶ ΟΠ Π| σΌΠΟΓα ϑυρμροί 580. σογηΪ- 

9. Ὠδιὴ οἱ εἷΐο ἱπυθηϊ οἵ ἱμυθηίογ Π) ΒΌΟΓᾺΠῚ Δι ΟἴΟΓΘ ἢ) ἰοβιϊ ποαί5 δαὶ ἀδυπ).. 

ΡΥΐηᾶ ογρῸ αἀοῆπί( 0 ἴῃ ᾿ηνθηίοπμθ. αυοά ἰηνθηϊιγ ἀυδογίίαγ οἱ χαρὰ αιδογιγ ἰθι- 

Ρογὶ8 οδϑί οἱ αυοα ἰθιοροῦὶβ εϑὲ υἱΐαυα Αἰ] σοηἷΔ6 681. απο διιΐθπ] ργδθνθηΐϊΐ Ὀ511Π) 

ἰϑ ροῦ8 ἀθυβ ἱπίιπαϊϊ, ἀθι8 ἀδί, ᾳυοὰ ἀθῖ15 ἀδί πδίῃγαθ, πο αἰ] ροπίϊαθ, οί. ἰη- 

φοπίυμῃ ἰσίταγ αἰνὶ ηὶ θϑ τὰ ποῦὶθ, 4ποα ἀμ ΐθῃ) αἰν" ΠΡ ΠΟΥΪ8Β ἢος παδίαγϑθ. ἱπηρθῃΐ 

ΕΓρῸ παΐυτδο δϑὶ, ἰηύθηἝ 9 αἰ] σϑηϊίδο: {Ππἃ 816 ἰδιηροῦθ, ἤἴος ἱπαΐϊροί ἰθιΏροΓο. 

ἰάδοφυθ ΕΠ ἰθπροτγο ργδθϑίο οϑΐ, ἢος ἴῃ ϑρδί0 ἰθιῃροτῦὶβ ᾿ηνοϑίϊσαίυγ.... ὃ---1 5 εριϑί. 

8,12 (ᾧ( ὃ 11): ρυΐϊετθ δυίθιη αιὸ8 ἀϊουηΐ ὅρους β8θΓναν ... βθειιπάι 8 ὅρος: αὐἱὰ 

ο8[ αυοὰ ἰδη) εἰΐο ἱπνοη ἰδ Πἰσ ἴῃ ἰηίοιτορδίίομθ οϑὶ, ἰθγί8 ὄρος ἴῃ το- 

Βροηϑίομπθ: αποὰ ἐταάϊαὶί ἀομμ πη ἀθ08 ἰὰ}8 π᾿ ἸὩΏΔΠηῸ8 1688 ... 792. 68} οἱ 

116 ὅρος ἀθ6 βροῃίδποϊβ: 8[ ΠΟὴ 86 ΠῚ ΔΥΘΥΪ (18, ΠΟῚ τηθίθίΐ58. ΠδΠ οἰϑὶ οὐ] υΓ8 
γτουοσοί βθῃ) πᾶ, ἰδπιθ Πδίιγα ϑροπίδηθο αιυοάδημ), υἱ βιγρδηΐ, ἰῃ οἷβ ορϑγαίιγ ἴη- 

ἔθηϊο. 1- 46 ιφα 5αεοιἰϊ 8,45: πὰθ τηϊγαΐι8 ρϑίθγ δὶ: αὐἱά 681 06, 

απο ἴδπι οἰΐο ἰην θη ἑβιϊ, {111} τοϑροπαὶξ Ἰδοῦ: αὐυοάὰ ἰγδάϊἀϊΐ ἀο πη 118 ἀθ185 

(0898 ἰῃ Π8Πη058 ἴη085. ρῥγη ἀοβη! [0 ἰῃ ᾿ηἰογγορδῖίοῃθ οϑὶ, ϑθοιηἀδ ἴῃ ΓΟΘΡΟΏ80Ο. 
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οὔτε τὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη παρ᾽ ἑαυτοὺς [ ὡς ἂν αἰτίους εὑρίσχομεν " ὑ. ὅ172Ν. 

115 ἀρχὴ μὲν οὖν ὃ σπόρος, τελευτὴ δὲ ὁ ἄμητος. ἄμεινον δ᾽ ἐχεῖνο 

ἐχδέξασϑαι" πᾶσα ἀρχὴ χαὶ πᾶν τέλος αὐτόματόν ἐστιν, ἴσον τῷ φύσεως, 

οὐχ ἡμέτερον ἔργον: οἷον ἀρχὴ τίς τοῦ μανθάνειν: ἣ δῆλον ὅτι ἢ ἐν 

τῷ διδασχομένῳ φύσις εὐπαράδεχτος οὖσα πρὸς τὰ χατὰ μέρος ϑεωρή- ὁ 

ματα; τίς δὲ τοῦ τελειοῦσϑαι παλιν; εἰ δεῖ μηδὲν ὑποστειλάμενον εἰπεῖν, 

ἢ φύσις. προχοπὰς μὲν γὰρ ἐμποιῆσαι χαὶ ὁ διδάσχων ἱχανός, τὴν δ᾽ 

118 ἐπ᾿ ἄχρον τελειότητα ὁ ϑεὸς μόνος, ἢ ἀρίστη φύσις. ὁ τούτοις 

ἐντρεφόμενος τοῖς δόγμασι τὴν ἀΐδιον εἰρήνην ἄγει, πόνων ἀφειμένος 

᾿ ἀτρύτων. ἀδιαφορεῖ δ᾽ ἐβδομάδος εἰρήνη κατὰ τὸν νομοϑέτην" ἐν γὰρ 10 

114 αὐτῇ τὸ δοχεῖν ἐνεργεῖν ἀποτιϑεμένη γένεσις ἀναπαύεται. προσηχόντως 

οὖν λέγεται. καὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς ὑμῖν βρώματα“ (1,ον. 2ῦ. 6), 

δι’ ὑπονοιῶν: τρόφιμον γὰρ καὶ ἀπολαυστὸν μόνον ἢ ἐν ϑεῷ ἀνα- 

παυσις, τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν περιποιοῦσα, τὴν ἀπόλεμον εἰρήνην. ἢ μὲν 

γὰρ κατὰ πόλεις ἀναχέχραται ἐμφυλίῳ πολέμῳ, ἢ δὲ ψυχῆς ἀμιγὴς 16 

11Ὁ διαφορᾶς ἁπάσης ἐστίν. ἐναργέστατα δέ μοι δοχεῖ τὴν ἄνευ ζητήσεως 

εὕρεσιν παριστάνειν διὰ τούτων" οὖταν εἰσαγάγῃ σε χύριος ὃ ϑεός σου 

εἰς τὴν γῆν ἣν ὥμοσε τοῖς πατράσι σου δοῦναί σοι πόλεις μεγάλας χαὶ 

χαλάς͵ ἃς οὐχ φὠχοδόμησας, οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαϑῶν, ἃς οὐχ 

ἐνέπλησας, λάχχους λελατομημένους, οὃς οὐχ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας Ὁ 

116 χαὶ ἐλαιῶνας, οὗς οὐ χατεφύτευσας“ (Ὠοαΐ. 6, 10. 11). δρᾷς τὴν 

ἀφϑονίαν τῶν χεχυμένων μεγάλων χαὶ ἑτοίμων πρὸς χτῇσιν καὶ ἀπό- 

λαυσιν ἀγαθῶν; εἰχάζονται δὲ πόλεσι μὲν αἷ γενιχαὶ ἀρεταί, διότι ἐπὶ 

πλεῖστον εὐρύνονται, οἰχίαις δ᾽ αἱ ἐν εἴδει --- στέλλονται γὰρ εἰς 

1 ἑαυτοὺς α: ἑαυτοῖς Η ἂν αἰτίους 80Ὑ ρ8ὶ: ἀναιτίους ςο4 ἀ., ἀναιτίοις Ττγη., ἀναιτίων 

οοπὶ. Νίδῃζ. 2 ἐχείνως σοῃϊοΐο ὃ παντελοῦς 63 4 ἀρχὴ τι ν ἣ] ἡ 

Τυτη., οἵη. Μδηρ. δηλονότι Ο ἡ οἵη. Τυτη. ὅ. 6 ϑεωρητά εοηΐ. Μδηγ. 
Ἴ γὰρ α: οὖν Η δ᾽ α: δὲ Η3, οῃ. Η' 10 ἐναργέστατα Α(Η!): ἐναργεστά- 
τὴν Η2 18 σοι οῃ. Τυτη. 21 οὐ χατεφύτευσας (ἱ: οὐχ ἐφύτευσας Η 

22 μεγάλων οῃ. ἃ, ἴοτί. τγϑοίθ 24 πλείστων) Η! υἱ νἱά. δὲ Η 
αἱ οη. Η! 

2---ὃ ερῖδι. 8.14: Ἰπογθιηθηΐα Ρ6Γ δίιγδιη, 4086 αἰν]ηἱ δαθοὶ ργδίϊδηι πὰ ἢ Γ18, Οοη- 

ΒΔ. 0η6πὶ οἱ ροτγίθο οπϑιῃ ἀθι8 ἀδὶ .... 8-14 Αγιδνοβ. ἐδ γισα δαεοαὶ 

8,4: 10 διρθηάαιϊη 68ῖ, ΟΌἱ ρᾶχ, υὐἱὶ γθαυΐθ8 80 ορογίθυ8, υδἱ Θρυ]θλυῦ βδθδίμ 

τοᾶρηυ), βἰουἱϊ αἰχὶς ΜΟΥ 868: οἱ ογιυ ηΐ ϑδ Ὁ ὕδία ἴθγγδϑ γὸ ὉΪ8 658086. δρυϊδίοτία 

ΘΠ οἱ μ]θηιῃ ἸΟσΙ αἰ οἱ ἰγϑηαυ}}} }{8}8 οοὲ γϑαυΐθϑοογο ἰῃ ἀ60 οἱ οἷϊτιβ ἀ6- 

ἰδοίδί! Ομ θπὶ Υἱάθγθ. 
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βραχύτερον αὗται χύχλον ---, λάχχοις δὲ αἱ εὐφυεῖς ψυχαί, αἱ εὐπαρά- 

δεχτοι σοφίας ὡς ἐχεῖνοι ὕδατος, ἀμπελῶσι δὲ καὶ ἐλαιῶσιν αἱ προχοπαὶ 

καὶ αὐξήσεις χαὶ χαρπῶν γενέσεις: καρπὸς δ᾽ ἐπιστήμης ὁ ϑεωρητιχὸς 

βίος, ἄχρατον εὐφροσύνην περιποιῶν ὡς ἀπ᾽ οἴνου χαὶ νοητὸν φέγγος 

ὡς ἀπὸ φλογός, ἧς ἔλαιον τροφή. 

(82.) Ταῦτα καὶ περὶ εὑρέσεως εἰπόντες μέτιμεν ἑξῆς ἐπὶ τὰ 

ἀχόλουϑθα τῆς ἐφόδουι εὗρεν“ οὖν φησιν «αὐτὴν ἄγγελος χυρίου ἐπὶ 

τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος“ (θη. 16, 1). λέγεται δὲ πολλαχῶς πηγή, ἕνα 

μὲν τρόπον ὁ ἡμέτερος νοῦς, ἕτερον δὲ ἢ λογικὴ ἕξις χαὶ παιδεία, 

τρίτον δ᾽ ἣ φαύλη διάϑεσις, τέταρτον ἢ σπουδαία χαὶ ἐναντία ταύτης, 

πέμπτον αὐτὸς ὃ τῶν ὅλων | ποιητὴς χαὶ πατήρ. τὰς δὲ τούτων 

πίστεις οἱ ἀναγραφέντες δηλοῦσι χρησμοί: τίνες οὖν εἰσιν, ἐπισχεπτέον. 

ἄδεταί τις ἐν ἀρχῇ τῆς νομοθεσίας μετὰ τὴν χοσμοποιίαν εὐθὺς τοιόσδε" 

»πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς“ 

15 (θη. 2, 6), οἱ μὲν οὖν ἀλληγορίας χαὶ φύσεως τῆς χρύπτεσϑαι 

----ὄ.---- - 

φιλούσης ἀαύητοι τὴν εἰρημένην εἰκάζουσι πηγὴν τῷ Αἰγυπτίῳ ποταμῷ, 

ὃς χατὰ πᾶν ἔτος ἀναχεόμενος λιμνάζει τὴν πεδιάδα, μονονοὺχ ἀντί- 

μῖίμον οὐρανοῦ δύναμιν ἐπιδείχνυσθαι δοχῶν. ὃ γὰρ χειμῶνος ταῖς 

ἄλλαις χώραις οὐρανός, τοῦτ᾽ Αἰγύπτῳ ϑέρους ἀχυάζοντος ὁ Νεῖλός 

ἐστιν’ ὁ μὲν γὰρ ἄνωϑεν ἐπὶ γῆν τὸν ὑετὸν ἀποστέλλει, ὁ δὲ χάτωϑεν 

ἄνω, τὸ παραδοξότατον, ὕων ἄρδει τὰς ἀρούρας. ἦϑεν ὁρμηϑεὶς καὶ 

Μωυσῆς ἄϑεον ἀνέγραψε τὸν Αἰγύπτιον τρόπον γῆν οὐρανοῦ προ- 

χρίνοντα χαὶ τῶν ὀλυμπίων τὰ χερσαῖα χαὶ ψυχῆς τὸ σῶμα. ἀλλὰ 

μὴν περὶ τούτων καὶ αὖϑίς ποτε ἐνέσται λέγειν, ὅταν ἐπιτρέπωσιν οἵ 

καιροί: νυνὶ δὲ --- στοχαστέον γὰρ τοῦ μὴ μαχρηγορεῖν --- ἐπανιτέον 

ἐπὶ τὴν δι’ ὑπονοιῶν ἀπόδοσιν χαὶ λεχτέον τὸ , πηγὴν ἀναβαίνειν χαὶ 

ποτίζειν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς“ τοιοῦτον εἶναι’ τὸ ἡγεμονιχὸν ἡμῶν 

ἐοικὸς πηγῇ δυνάμεις πολλὰς οἷα διὰ γῆς φλεβῶν ἀνοημβροῦν, τὰς δυνά- 

μεῖς ταύτας ἄχρι τῶν αἰσϑήσεων [ὀργάνων], ὀφθαλμῶν, ὥτων, ῥινῶν, 

τῶν ἄλλων, ἀποστέλλει: αἱ δ᾽ εἰσὶ παντὸς ζῴου περὶ χεφαλὴν χαὶ 
πρόσωπον. ποτίζεται οὖν ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τοῦ χατὰ ψυχὴν ἥγεμονι- 

---. --.- --.-. -.-  κ - -----.-..-. .-.- 

1 αἰΐίογιαι) αἱ οπη.. Ηἱ 9. δἷΐ. χαὶ ἴῃ γᾶ8. ΗΣ 4 ἀπὸ νοῦ ἃ 5. ἧς 

εἰς α(Η" 10 ταύτῃ ᾿σοπὶ. Μίδην. 18 ἄδεται ἰῃ τὯ8. Η 24 

περὶ 8.Γρδῖ: μὲν περὶ ΑΠ1', περὶ ἣ Η2, περὶ μὲν γνὶ χαὶ (ἃ: οῃ. Η 

ἀνομβροῦν Η ἢ: ἀνομβρεῖ (1(}}) 29 ἄχρι --- ὀργάνων ἰἴη. 28 ροϑί φλεβῶν 

ἰγδῆϑροϑ. Η αἰσϑήσεων Τατη.: αἰσϑήσεως σοαα. (804 ν. Ἰΐη. 80 αἱ) 

ὀργάνων 866]. ΟΟἢ ἢ 81 ποτίζεται (3: ποτίζετ᾽ ΟἸΗ 

28 

149 

177 

118 

119 

180 

18] 

182 

Η3: 

μὴν 
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χοῦ τὸ σώματος ἡγεμονιχὸν πρόσωπον, τὸ μὲν ὁρατιχὸν πνεῦμα τείνοντος 

εἰς ὄμματα, τὸ δὲ ἀχουστιχὸν εἰς οὖς, εἰς δὲ μυχτῆρας τὸ ὀσφρήσεως, 

τὸ δὲ αὖ γεύσεως εἰς στόμα χαὶ τὸ ἁφῆς εἰς σύμπασαν τὴν ἐπιφανειαν. 

188 (33.) εἰσὶ ὃς χαὶ τῆς παιδείας πολύτροποι πηγαί, αἷς ὀρθοὶ χαὶ τρο- 

φιμώτατοι λόγοι, χαϑάπαρ στελέχη φοινίχων, παρανέβλαστον. ἦλθον“ ὁ 

γάρ φησιν εἰς Αἰλίμ, χαὶ ἐν Αἰλὶὰ ἦσαν δώδεχα πηγαὶ ὑδάτων χαὶ 

ἑβδομήχοντα στελέχη φοινίχων’ παρενέβαλον δὲ ἐχεῖ παρὰ τὰ ὕδατα“ 

(Εχοά. 18, 21). Αἰλὶμ πυλῶνες ἑρμηνεύονται, εἰσόδου τῆς πρὸς ἀρετὴν 

σύμβολον: ὥσπερ γὰρ οἰχίας ἀρχαὶ πυλῶνες, χαὶ ἀρετῆς τὰ ἐγχύχλια 

184 προπαιδεύματα. τέλειος δ᾽ ἀριϑμὸς ὁ δώδεχα, μάρτυς δ᾽ ὃ ζῳδιαχὸς 10 

ἐν οὐρανῷ χύχλος, τοσούτοις χατηστερισμένος φωσφόροις ἄστροις" μάρτυς 

χαὶ ἢ ἡλίου περίοδος. μησὶ γὰρ δώδεχα τὸν ἑαυτοῦ περατοῖ χύχλον, 

ἰσαρίθμους τε τοῖς ἐνιαυτοῦ μησὶ τὰς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ὥρας ἄγουσιν 

185 ἀνϑρωποι. Δίωυσῆς δ᾽ οὐχ ἐν ὀλίγοις ὑμνεῖ τὸν ἀριῦμόν, δώδεχα 

φυλὰς τοῦ ἔϑνους ἀναγράφων, ἄρτους δώδεχα τῆς προϑέσεως νομοθετῶν, 15 

λίϑους, ἐν οἷς αἱ γλυφαί, δώδεχα τῇ ἱερᾷ ἐσθῆτι τοῦ ποδήρους ἐνδύ- 

186 ματος ἐπὶ τῷ λογίῳ συνυφαίνειν [ χελεύων (Εχοά. 28,1175844.)δ. ὑμνεῖ ρ. 5148 

μέντοι χαὶ τὴν δεχάδι πολυπλασιαζομένην ἐβδομάδα, νυνὶ μὲν ἑβδομή- 

χοντὰα φοίνικας παρὰ ταῖς πηγαῖς εἶναι λέγων, ἐν ἑτέροις δὲ πρεσβυ- 

τέρους μόνους ἑβδομήχοντα, οἷς τὸ ϑεῖον ἐπενευήϑη χαὶ προφητιχὸν Ὁ 
πνεῦμα (Νυμι. 11.16), χαὶ πάλιν ἱερεῖα μόσχων ἑβδομήχοντα ἐν διαι- 

ρέσεσι χαὶ τάξεσιν ἐναρμονίοις ἑηυρτῇ τῶν σχηνῶν προσαγομένων: βου- 

ϑυτοῦνται γὰρ οὐχ αϑρόοι, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέραις ἑπτά, τῆς ἀρχῆς ἀπὸ τρισ- 

χαίδεχα ταύρων γενομένης (Νυτη. 29,18 8544.}. οὕτως γὰρ χατὰ τὴν 

ἑνὸς ὑφαίρεσιν ἀεὶ μέχρι τῆς ἑβδόμης ἔμελλεν ὁ τῶν ἑβδομήχοντα συν- 35 

187 τεϑεὶς ἀριϑμὸς ἐχπληροῦσϑαι. παραγενόμενοι δὲ εἰς τοὺς ϑυρῶνας 

ἀρετῆς, τὰ προπαιδεύματα, χαὶ ϑεασάμενοι πηγὰς καὶ παρ᾽ αὐταῖς ἔρνη 

φοινίκων στρατοπεδεύειν οὐ παρὰ τοῖς φυτοῖς ἀλλὰ παρὰ τοῖς ὕδασι 

λέγονται. διὰ τί; ὅτι φοίνιχι μὲν χαὶ ταινίαις οἱ παντελοῦς ἀρετῆς 

ἐπιφερόμενοι τὰ ἄϑλα χοσμοῦνται, οἱ δὲ ἔτι (ἐγγχορεύοντες τοῖς προπαι- 80 

ὃ ἅπασαν Η δ παρανέβλαστον (1: παρενέβλαστον Η 6 Αἰλὶμ 6: ΑΔεὶμ Η, 
8604. αἱ 6χ οοτγ. ΗΞ Ἔλιμ 6 (Ἐλεὶμ. Η}) Αἰλεὶμ Η2 ἦσαν α2: οῃ. ΑἸΗ 

8 Ἐλὶμ ἃ (Ἐλεὶμ Η): Αἰλεὶμ Η2 9 οἰχίας α3: οἰκίαι (11 αὐ νἱά., οἰκιῶν Η 
18 χαὶ εοἀά.: χαὶ τὰς ν 14 Μωσῆς οοαὰ. 18 μὲν ἰῃ τα8. Η2: δὲ 
α(Π1) 21 μόσχων α: μόσχους Η 21, 22 διαιρέσει Η 22 προσαγομένων) 

Ροβί ὁ βραίπὸ 4 Ππ||. ἴῃ Η 28 ἀλλὰ α 217. 28 ἔρνη -- Α}ϊ. τοῖς οι. α 
“0 περιφερόμενοι ἐοῃὶ. ΔΙ ληρ.., ἀποφερόμενοι Οοἢ πῃ, φερόμενοι σοηϊεΐο 80---Ι51,0 χο- 

σμοῦνται --- ἀμφότεροι ἴῃ τηρ. Η3 ἐγχορεύοντες Μίδηρ.: χορεύοντες οοἀά. 
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δεύμασιν ἅτε μαϑήσεως διψῶντες παρὰ ταῖς δυναμέναις ἄρδειν καὶ 

ποτίζειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐπιστήμαις ἱδρύονται. (84.) τοιαῦται μέν 188 

εἰσιν αἱ παιδείας τῆς μέσης πηγαί, τὴν δ᾽ ἀφροσύνης ἐπισχεψώμεϑα, 
περὶ ἧς λελάληχεν ὃ νομοϑέτης ὧδε. οὖς ἄν χοιμηϑῇ μετὰ γυναιχὸς 

58 ἀποχαϑημένης, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεχάλυψε, χαὶ αὔτη ἀπεχάλυψε τὴν 

βρύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς" ἐξολοϑρευϑήτωσαν ἀμφότεροι“ (1,ον. 20,18)" 

γυναῖχα τὴν αἴσϑησιν χαλεῖ, νοῦν ἄνδρα αὐτῆς ὑποτιθέμενος. ἀποχά- 189 

ϑηται δὲ αἴσϑησις, ὅπερ ἐστὶν ἀπωτάτω χαϑέζεται, ὅταν νοῦν ἀπολι- 

ποῦσα, τὸν γνήσιον ἄνδρα, ἐφιδρύηται τοῖς δελεάζουσι χαὶ φϑείρουσιν 
10 αἰσϑητοῖς χαὶ ἐρωτιχῶς ἑχάστοις ἐμπλέχηται" τότ᾽ οὖν εἰ πρὸς ὅπνον 

τράποιτο ὃ νοῦς, ἐγρηγορέναι δέον, «τὴν πηγὴν“ τῆς αἰσθήσεως, ἀπε- 

χάλυψεν“ αὑτὸν --- αὐτὸς γὰρ ἦν, ὥσπερ ἔφην, ἣ αἰσϑήσεως πηγή --- 

τοῦτο δέ ἐστιν ἄστεγον καὶ ἀτείχιστον χαὶ εὐεπιβούλευτον χατεσχεὔασεν 

ἕξαυτόν. οὐ μὴν ἀλλὰ χἀχείνη ,ἀπεχάλυψε τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος 190 

16 αὐτῆς“. ῥέουσα γὰρ πᾶσα αἴσϑησις πρὸς τὸ ἐχτὸς αἰσθητὸν ἐπιχαλύπ- 

τεται μὲν καὶ στέλλεται διαχρατουμένη λογισμῷ, χαταλείπεται δὲ ἔρημος 

χηρεύσασα ἣγεμόνος ὀρθοῦ χαχὸν δὲ βαρύτατον ὡς πόλει τὸ ἀτεί- 

χιστον, χαὶ ψυχῇ τὸ ἀφύλαχτον. πότ᾽ οὖν ἀφύλαχτος γίνεται; ἣ ὅταν 19] 

ἄστεγος μὲν ὅρασις χεχυμένη πρὸς τὰ ὁρατά, ἄστεγος δὲ ἀχοὴ φωναῖς 

0 ἁπάσαις ἐπαντλουμένη, ἄστεγοι δὲ ὀσμαὶ χαὶ αἱ συγγενεῖς δυνάμεις 

χαταλδειφϑῶσι, πρὸς ὅ τι ἄν οἱ χατατρέχοντες βούλωνται διαϑεῖναι 

παϑεῖν ἑτοιμόταται, ἄστεγος δὲ χαὶ ὁ προφοριχὸς λόγος, ὃς μυρία τῶν 

715 Μ. ἀπορρήτων, ἅτε μηδενὸς τὴν [ φορὰν ἀνωθοῦντος, ἀχαίρως ἐξελάλησε; 

ῥυεὶς γοῦν ἀχωλύτως μεγάλας βίων ὑποϑέσεις ὀρθὰς οἷα ἐν γαλήνῃ 

25 πλεούσας περιέτρεψεν. οὗτός ἐστιν ὁ μέγας χαταχλυσμός, ἐν ᾧ ,ἀνεῳῴχ- 192 

ϑησαν μὲν οἱ χαταρράχται τοῦ οὐρανοῦ,“ λέγω ὃὲ τοῦ νοῦ, ,ἀπεχα- 

λύφϑησαν δὲ αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου“ (θη. 1,11), τουτέστι τῆς αἰσϑή- 

σεως. μόνως γὰρ οὕτως ἢ ψυχὴ καταχλύζεται, ἄνωϑεν μὲν ὥσπερ ἀπ᾽ 

οὐρανοῦ τοῦ νοῦ χαταρραγέντων ἀδιχημάτων, χάτωϑεν ὃὲ ὥσπερ ἀπὸ 

θ0 αὑτῆς τ 8 δὲ] δὲ ἣ γ νοῦν Μδηρ.: οὖν 6064. 11 τῇ πηγῇ Ηἰ, υἱ 
γἱὰ. 12 αὑτὸν Η3: αὑτὸν ΟΗ!, ἰοτί. 866]. ὅπερ (ἃ ἔφη Η'! ἧἡᾳα: 

τῇ Ηἰ!, τῆς Η3 15 αὑτῆς ν ῥέπουσα οοηϊ. δηρ. 18. 16 ἀποκαλύπτεται 
Η, ἐπέχεται εοηΐ. Μίδηρ. 16 χαταλίπεται α 11 δὲ] γὰρ Τατη. 18 χαὶ 
οὔ. Η ἦν 20 ἐναντλουμένη Η 21 καταλειφϑῶσι 5ογ μ8ἱ : χαταλείφωσι (α, 
χαταλείφουσι Η!,, χαταλείφουσαι [{21,, χαταλείπουσαι ΤΌ γη., καταλειφϑεῖσαι Μαγκίδπα 
21 βούλωνται Μδηρ.: βούλονται ὁοήά. 22 παϑεῖν ΜαγΕ]Δη ἃ : ἀπαϑεῖν (ἰ, ἃ παϑεῖν Η 
28 ἀντωϑοῦντος οοηΐ. Μδηρ. 20 χαταράχται α 29. 152,1 καταρραγέντων οἱ 
ἀνομβρησάντων αἰΐθγαα ἴῃ 8] (ογ]8 Ἰοσυ ἰγϑῆβροη. δἴδηρ. 
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192 γῆς τῆς αἰσθήσεως ἀνομβρησάντων παϑῶν. οὗ χάριν ἀπαϊορεύει 

Μωυσῆς ,ἀσχημοσύνην πατρὸς χαὶ μητρὸς ἀποχαλύπτειν“ (1,ον. 18, 7), 

εἰδὼς σαφῶς, ἡλίχον ἐστὶ χαχὸν τὰ ἁμαρτήματα τοῦ νοῦ χαὶ τῆς 

αἰσϑήσεως «ἡ ἐπέχειν χαὶ ἐπιχρύπτειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ χατορϑώματα προ- 

194 φέρειν εἰς μέσον. (8ὅ.) αἴὸ᾽ εἰσὶν αἱ τῶν ἁμαρτημάτων πηγαί, τὴν ὁ 

δὲ φρονήσεως ἐρευνητέον. εἰς ταύτην ἢ ὑπομονὴ χάτεισι, 'ἱῬεβέχχα, 

χαὶ τὸ ψυχῆς ὅλον πληρώσασα ἀγγεῖον ἀναβαίνει, τὴν χάϑοδον ἄνοδον 

εἰπόντος τοῦ νομοϑέτου φυσιχώτατα᾽ πρὸς γὰρ ὕψος ἐξαίρεται τὸ ἀρετῆς. 

196 ἦτις ἄν ἀπ’ ἀλαζονείας τῆς ὑπεραύχου διανοῆται χατέρχεσϑαι. λέγει. 

γάρ’ ,καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησε τὴν ὑδρίαν, χαὶ ἀνέβη“ (θη. 10 

24.16λ δ᾽ ἐστὶν ἢ ϑεία σοφία, ἐξ ἧς αὖ τε χατὰ μέρος ἐπιστῆμαι 

ποτίζονται χαὶ ὅσαι ψυχαὶ φιλοϑεάμονες ἔρωτι τοῦ ἀρίστου χατέσχηνται. 

196 ταύτῃ ὁ ἱερὸς λόγος τῇ πηγῇ προσφυέστατα ὀνόματα τίϑεται, ,χρίσιν“ 

αὐτὴν χαὶ , ἁγίαν“ προσαγορεύων. , ἀναστρέψαντες“ γάρ φησιν, ἦλθον 

ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς χρίσεως, αὔτη ἐστὶ Καδης“ (θη. 14,7)" χαλεῖται 16 

δὲ Καδης ἁγία. μονονοὺ βοᾷ χαὶ χέχραγεν, ὅτι ἢ τοῦ ϑεοῦ σοφία 

ἁγία τέ ἐστιν οὐδὲν ἐπιφερομένη γήινον χαὶ χρίσις τῶν ὅλων, ἢ πᾶσαι 

197 αἱ ἐναντιότητες διαζεύγνυνται. (36.) λεχτέον δ᾽ ἤδη περὶ τῆς ἄνω- 

τάτω χαὶ ἀρίστης πηγῆς, ἣν ὃ πατὴρ τῶν ὅλων διὰ προφητιχῶν ἐϑέ- 

σπισε στομάτων. εἶπε γάρ που’ ,ἐμὲ ἐγχατέλιπον πηγὴν ζωῆς, χαὶ 20 

ὥρυξαν ἑαυτοῖς λάχχους συντετριμμένους, οἱ οὐ δυνήσονται συσχεῖν 

198 ὕδωρ“ (1οΓ. 2,18). οὐχοῦν ὁ ϑεός ἐστιν ἢ πρεσβυτάτη (πηγή), χαὶ 

υἥποτ᾽ εἰχότως" τὸν γὰρ σύμπαντα τοῦτην χόσμον ὥμβρησε. καταπέ- 

πληῆμαι δ᾽ ἀχούων, ὅτι ζωῆς ἐστιν ἧδε ἢ πηγή" μόνος γὰρ ὁ ϑεὸς 

ψυχῆς καὶ ζωῆς καὶ διαφερόντως λογιχῇς ψυχῆς χαὶ τῆς μετὰ φρονή- 25 

σεως ζωῆς αἴτιος. ἧ μὲν γὰρ ὕλη νεχρόν, ὃ δὲ ϑεὸς πλέον τι ἣ ζωή, 

199 πητὴ τοῦ ζῆν, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀένναος. οἱ δ᾽ ἀσεβεῖς ἀποδρᾶντες͵ 

χγευστοι τοῦ τῆς αϑανασίας ποτοῦ διατελέσαντες, ὥρυξαν, οἱ φρενοβλα- 

1 ἀνομβρησάντων (]: ἀνομβρῆσαν τῶν (3, ἀνομβρησάντων τῶν Η 2 Μωσῆς 

ο06α. ἵ τὸ οοαα.: τὸ τῆς Υ 9 ἥτις α: εἴ τις Η διανοεῖται Η 

13 ὁ] δ᾽ ὁ Ἤοοῃίοϊο 18 Καάδδης Η 10 Καάδδης Η ἅγιος Η, ἁγία (ὥστ᾽ 

οΟΠ οἷο μόνον οὐ ΟΗ ἐχβοᾶ Η τοῦ ϑεοῦ (Π: τοῦ , Οο.Ὡ. Υ 

18 αἱ οη. Η ροϑὶ ἤδη δαά. χαὶ Η 20 σωμάτων ], 21 ἑαυτοὺς Η!Ι 

22 πηγή 80 ]α] “ὃ. 24 (οὖ) χαταπέπληγμαι σου]. Μδῃρ. 25 λογικῶς Η! αἱ 

Υἱά. 260 νεχρῶν Ηἰ: 

6 8αᾳ. εἴ. Οτίρ. Ποῖ]. ἰῃ Νὰ. ΧἧΠ] ρ. 811 844. 
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516 ΜΝ. βεῖς, ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ οὐ ϑεῷ τὸ πρῶτον, τὰς ἰδίας πράξεις τῶν | οὐρα- 
νίων χαὶ ὀλυμπίων προχρίναντες καὶ τὰ ἐχ φροντίδος τῶν αὐτομάτων 

χαὶ ἑτοίμων. ἔπειτα ὀρύττουσιν οὐχ ὡς ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαάχ, οἱ σοφοί, 300 
φρέατα (ἄοη. 21,80. 26,18), βαϑείας ἐπιστήμας ποτίμους λόγους ἀνα- 

δ διδούσας, ἀλλὰ λάχχους, ἴδιον οὐδὲν ἐξ ἑαυτῶν ἔχοντας τρόφιμον χαλόν, 

τῆς δ᾽ ἔξωϑεν χρήζοντας ἐπιρροῇς, ἣ γένοιτ᾽ ἄν ἐχ διδασκαλίας ἐπαν- 

τλούντων ἀεὶ τῶν ὑφηγητῶν ἀχοαῖς τῶν μανθανόντων ἀϑρόα τὰ ἐπι- 

στήμης δόγματα καὶ ϑεωρήματα, καὶ φρενὶ χατασχεῖν χαὶ μνήμῃ τὰ 

καραδοθϑέντα ταμιεύεσϑαι. νυνὶ δ᾽ εἰσὶν .,οῇ λάχχοι συντετριμμένοι“, 30] 

10 τουτέστι πᾶσαι τῆς ἀναγώγου ψυχῆς αἱ δεξαμεναὶ τεϑραυσμέναι χαὶ 

᾿ διαρρέουσαι, μὴ δυνάμεναι συσχεῖν χαὶ φυλάξαι τὴν τῶν οἴων τε ὠφε- 

λεῖν ἐπιρρηήν. 

(81.) “Δ υὲν οὖν περὶ πηγῶν χαιρὸς ἦν εἰπεῖν λέλεχται. πανυ 302 
δ᾽ ἐξητασμένως τὴν "Αγαρ εἰσάγουσιν οἱ χρησμοὶ εὑρισχομένην μὲν ἐπὶ 

16 τῆς πηγῆς (ἄρῃ. 16,1), οὐχ ἀρυτομένην δ᾽ ἀπ᾽’ αὐτῆς. οὔπω γάρ 

ἐστιν ἱκανὴ ψυχὴ προχόπτουσα τῷ σοφίας ἀχράτῳ ποτῷ χρῇσϑαι, πλη- 

σίον ὃ’ οὐ χεχώλυται ποιεῖσϑαι τὰς διατριβάς. ἔστι δὲ χαὶ λεωφόρος 208 

πᾶσα ἢ χατὰ παιδείαν ὁδὸς ἐχυρωτάτη χαὶ εὐερχεστάτη. διό φησιν 

»ἐν τῇ ὁδῷ Σοὺρ“ αὐτὴν εὐρεϑῆναι (1014.), τεῖχος δὲ ἣ εὐθυσμὸς 

40 ἑρμηνεύεται Σούρ. ἐνλαλῶν οὖν ὁ ἔλεγχος τῇ ψυχῇ φησιν αὐτῇ" 

»πόϑεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ (14. 8). τοῦτο δ᾽ οὐχ ἐνδοιάζων 

χαὶ οὐ πυνθανόμενος μᾶλλον. ἢ δυσωπῶν χαὶ ὀνειδίζων προφέρεται" 

ϑέμις γὰρ οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν χαθϑ᾽ ἡμᾶς ἀγγέλῳ. σημεῖον δέ" χαὶ τὰ 304 

χατὰ γαστρός, ἅπερ ἄδηλα γενέσβ', σαφῶς οἶδεν ἐν οἷς φησιν’ οἰδοὺ σὺ 

25 ἐν γαστρὶ ἔχεις, χαὶ τέξῃ παιδίον, χαὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισμαήλ“ 

1 ἰδίους Η᾽,, ἰοτῖ. τοείθ ὃ οἱ σοφοί οα. [, 4 ἐπιστήμης σοπίοϊο 

4. δ ἀναδιδόντα οοηΐοὶο ὃ ἑαυτῶν α: αὐτῶν Η!, αὑτῶν ΗΣ 8 δῖ. χαὶ] ὡς 

Οοδη, ἶδϑὶ ροί᾽υ58 ἀθϑδί ραγί. (χελευόντων Νίδηρ., παραινούντων οοηΪς10) φρενὶ 63 
ἴῃ τ88.: φέρει Η, φρεσὶ σοιοΐο 9 δέ εἰσιν Η 10 ἐναγώγου Η 
αἱ οἴῃ. Υ 11 συσχεῖν (ΔΊ 8ηᾳ.): τυχεῖν Η 12 ἐπιρροεῖν Η! 
18 ἦν οπ!. Τυτη. 14 δηΐθ τὴν γαβ8. 2 1Ππ|. ἃ ἄγουσιν Η 
16 ἀρυτομένην α: ἀρρυομένην Η, ἀρυομένην ν 16 ψυχὴ αΗ: πηγὴ 1, 18 ἡ 
οἵ. Υ͂ 19 εὐϑυσμός ϑυβρθεοίιιτη 20 ἐνλαλῶν ἋΗ],2: χαὶ λαλῶν [,1, ἐχλαλῶν 
Υ, ἐντυχὼν οοηΐ. Μδηρ., συλλαλῶν οοπὶ. (οἤπ,, ἐνομιλῶν ν6] ἐνδιατρίβων εοπΐςεϊο 

28 ἀγγέλων (,, ἐλέγχῳ εοπὶ. Νδηρ. 24 χατὰ οῃ;. ἴἰ, 25 τέξεις Η 

ὃ--5. Οτίφεπεβς οοπίτα (εἰς. 1} 44 τ. 587: οἱ δίχαιοι λάχχους μὲν οὐ χατασχευάζουσι, 

φρέατα δὲ ὀρύσσουσι, τὴν ἐνυπάρχουσαν γὴν (166. πηγὴν) καὶ ἀρχὴν τῶν ποτίμων ἀγαϑῶνγ 
ἐξευρεῖν ζητοῦντες. 
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(14. 11). τὸ γὰρ γνῶναι, ὅτι τὸ χυοφορούμενον ἄρρεν ἐστίν, οὐχ 

ἀνθρωπίνης δυνάμεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ τὴν προαίρεσιν ἧ χρήσεται τοῦ 

βίου ὁ μήπω γεγενημένος, ὅτι ἀγροῖχος, ἀλλ᾽ οὐ πολιτιχὴ καὶ ἥμερος. 

200 τὸ ,πόϑεν οὖν ἔρχῃ“ πρὸς ἐπίπληξιν λέγεται τῆς ἀποδιδρασχούσης 

ψυχῆς τὴν ἀμείνω χαὶ χυρίαν Ἰνώμην, ἧς ϑεραπαινὶς οὐ λεγομένη μᾶλλον 

ἣ ἔργοις ὑπάρχουσα μέγα χλέος ἔμελλεν [ἐξ]οἴσεσϑαι. ποῖ δὲ χαὶ 

200 πορεύῃ“; τὰ ἄδηλα μετατρέχεις, τὰ ὁμολογούμενα ἀπορρίψασα. καλὸν 

οὖν αὐτὴν ἐπαινέσαι χαίρουσαν ἐπὶ νουθεσίᾳ: δείγματα δὲ τοῦ χαίρειν 

ἐξενήνοχε τό τα μὴ χατηγορῇσαι τῆς δεσποίνης χαὶ τὸ τὴν αἰτίαν ἀνα- 

ϑεῖναι ἑαυτῇ τοῦ δρασμοῦ καὶ τὸ μὴ ἀποχρίνασϑαι πρὸς τὸ δεύτερον 

πύσμα τὸ ,ποῦ πορεύῃ: ἄδηλον γάρ, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ἐπέχειν [ ἄσφα- 

207 λές τε χαὶ ἀναγχαῖον. (38.) ἀποδεξάμενος οὖν τῆς πειϑαρχίας αὐτὴν 

ὁ ἔλεγχος ,ἀποστάφηϑι πρὸς τὴν χυρίαν σου“ φησί: λυσιτελὲς γὰρ τῇ 

μανθανούσῃ ἣ τῆς διδασχούσης ἐπιστασία χαὶ τῇ ἀτελεῖ ἢ παρὰ φρο- 

νήσει δουλείας ὅταν δ᾽ ὑποστρέψῃς, οταπεινώϑητι ὑπὸ τὰς χεῖρας 

αὐτῆς “ (δ]4. 9) καλὴν ταπείνωσιν φρονήματος ἀλόγου χαϑαίρεσιν 

208 περιέχουσαν. οὕτως γὰρ πραὐτόχοις ὠδῖσιν ἄρρενα γενεὰν ἀποχυήσεις, 

ὄνομα ᾿Ισμαήλ (Ἰδ]ὰ. 11), ἀχοαῖς ϑείαις σωφρονισϑεῖσα' δὁρμηνεύεται 

γὰρ ᾿Ισμαὴλ ἀχοὴ ϑεοῦ. ἀχοὴ δ᾽ ὁράσεως τὰ δευτερεῖα φέρεται, ὅρασιν 
ὃΣ ὁ γνήσιος υἱὸς χαὶ πρωτόγονος ᾿Ισραὴλ χεχλήρωται’ μεταληφϑεὶς 

γάρ ἐστιν ὁρῶν ϑεόν. ἀχούειν μὲν γὰρ καὶ ψευδῶν ὡς ἀληϑῶν ἔνεστιν, 

ὅτι ἀπατηλὸν ἀχοή, ἀψευδὲς δ᾽ ὅρασις, ἡ τὰ ὄντα ὄντως χατανοεῖται. 

809 τὸν δὲ γεννηϑέντα τρόπον γχαραχτηρίζει διά τὸ τοῦ λέγειν ἀγροῖχον 

ἔσεσϑαι, ὡς ἄν ἀγροιχόσοφον, μήπω τῆς τιθασοῦ χαὶ πολιτιχῇῆς ὄντως 

μοίρας ἠξιωμένον --- αὕτη δέ ἐστιν ἀρετή, δι᾽ ἧς πέφυχεν ἡμεροῦσϑαι 

τὸ ἦϑος ---, χαὶ διὰ τοῦ φάσχειν: γα χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας χαὶ αἱ 

χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν“ (0]1α. 12)" σοφιστοῦ γὰρ βούλημα τοῦτο 

310 τὸ λίαν σχεπτιχὸν ἐπιμορφάζοντος χαὶ λόγοις χαίροντος ἐριστιχοῖς. οὗτος 

χαὶ πάντας βάλλει τοὺς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων, ἰδία τε ἑχάστῳ καὶ χοινῇ 

2 τὸ 6 οοττ. (3, τὸ οχ τὰ ὁοοττ. ΗΣ ὃ γεγεννημένος Η3 ἀγροῖχος. 

10 

ρ. 5715 

πολιτιχὴ χαὶ ἥμερος δοΙίρθὶ: ἄγροιχον ... πολιτιχὴν χαὶ ἥμερον οοἀά. 4 ἐπί- 
πληξιν Τύτη.: ἐπιπλήξεως οοαά. 6 ἐξ 566]0.81 ροϑί ποῖ γᾶ8. ἴῃ (Οὐ, ποῦ 

ὁοοπίςῖο 8 νουϑεσίᾳ ΤΌτΩη.: νουϑεσίαν ὁοοἠά. τοῦ οι. ( 11 ποῖ α 
12 πειϑαρχείας Η 17 πρωτοτόχοις Μϑηρ. 18 σωφρονισϑεῖσαν Μδηζ. 
] ἐστιν οω. (ὦ, 804 μοβί ϑεὸν 8. 8. ἑρμηνεύεται (1 ἀληϑῶς (13 Τυτη. 

21. 22 ἔνεστι τί ἀπατηλὸν ἃ 22 δ᾽ 42: οι. ΟἸΗ πάντως 1, 28 τοῦ] 
Τυτη. ἄγροικον Η 24 τιϑασοῦ 580γρ5): ϑιάσσου (,, θείας ἢ 2δ δ᾽ ἐστὶν Η 
26 τοῦ (1(12): τοῦ τὸ Η', τὸ Τύτη. 28 οὕτως Η 

τὸ 
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πᾶσιν ἐναντιούμενος, χαὶ βάλλεται πρὸς ἁπάντων, εἰχότως ἀμνυνομένων 

ὡς ὑπὲρ οἰχείων ἐχγόνων ὧν ἔτεχεν αὐτῶν ἢ ψυχὴ δογμάτων. ἀλλὰ 21] 

χαὶ τρίτον προσυπογράφει χαραχτῆῇρα φάσχων" ,χατὰ πρόσωπον πάντων 

τῶν ἀδελφῶν χατοιχήσει (1014.)}, μονονοὺχ ἄντιχρυς ἐπιδειχνύμενος 

8 τὴν ἀντιπρόσωπον διαμάχην χαὶ ἀντίστασιν αἰώνιον. ἧἣ χυοφοροῦσα 

οὖν τὸν συφιστὴν λόγον ψυχή φησι τῷ λαλοῦντι πρὸς αὐτὴν ἐλέγχῳ" 

»δὺ θεὸς ὁ ἐπιδών με΄ (1014. 13), ἴσον τῷ σὺ ποιητὴς εἰ τῶν ἐμῶν 

βουλημάτων χαὶ ἐχγόνων, καὶ μήποτ᾽ εἰχότως" ἐλευϑέρων μὲν γὰρ χαὶ 5212 

ἀστῶν ὡς ἀληϑῶς ψυχῶν ὁ ἐλεύϑερος χαὶ ἐλευϑεροποιὸς δημιουργός, 

10 δούλων δὲ δοῦλοι" ἄγγελοι δ᾽ οἰχέται ϑεοῦ, νομιζόμενοι πρὸς τῶν ἔτ᾽ 

ἐν πόνοις χαὶ δουλείαις ὑπαρχόντων ϑεοί διὰ τοῦτο“ φησίν ,ἐχάλεσε 

τὸ φρέαρ φρέαρ οὗ ἐνώπιον εἶδον“ (014. 14). ἀλλ’ οὐχ ἔμελλες, ὦ 318 

ψυχὴ προχόπτουσα χαὶ τῇ τῶν ἐγχυχλίων ἐπιστήμῃ προπαιδευμάτων 

ἐμβαϑύνουσα, καθάπερ διὰ χατόπτρου τῆς παιδείας τὸν αἴτιον τῆς 

165 ἐπιστήμης ἰδεῖν; οἰχειότατος δὲ χαὶ ὁ τοῦ τοιούτου φρέατος τόπης ,.ἐν 

μέσῳ Καδης χαὶ Βαράδ’ (ἰν14. 14): ἑρμηνεύεται δὲ Βαρὰδ μὲν ἐν 

χαχοῖς, Κάδης δὲ ἀγίχ" μεϑόριος γὰρ ἁγίων καὶ βεβήλων ὃ ἐν προχο- 

παῖς, ἀποδιδράσχων μὲν τὰ φαῦλα, μήπω δ᾽ ἱχανὸς ὧν τελείοις συμ- 

βιοῦν ἀγαϑοῖς. 

-.-.-.ἕ ..-- ....-.-.-.-. ο-.-..-.ς..-...... «-.-.΄ς.-. ---ὖ-΄-. 

2 ὡς οπ!. Η 4 οὐχ 8. 8. (2, (τὲ γᾶ8. 2 11}. ὅ τὴν ἴῃ τά8. Η αἰώνιον] 
ἐναντίων οοηὶ. γοὶ τῶν δογμάτων δα. Μδηρ. 8 ἐχγόνων] ἔργων εουϊ. Μδηρ. 

10 ἔτ᾽ οὐ. Η 18 τῇ Η3: οη. ΑΗ! 15 τοῦ οῃ. Η 10 Κάδδης Η 
11 χαχοῖς 6Η: χοινοῖς Τυτη. Κάδδης Ἡ 19 φίλωνος περὶ φυγῆς καὶ εὑ- 
ρέσεως 53 8οτ 011 α 



ΠΕΡῚ ΤῊΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΩΝ ΒΝΕΚΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 

αι (4.). Εγένετο ᾿Αβραὰμ ἐτῶν ἐνενήχοντα ἐννέα, χαὶ ὥφϑη χύριος 1 ρ.518] 

τῷ ᾿Αβραὰμ χαὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου“ (θη. 17,1). ὃ 

ἐννέα πρὸς τοῖς ἐνενήχοντα ἀριϑμὸς ἑχατοντάδος γείτων ἐστίν, ἢ τὸ αὐτο- 

μαϑὲς ἐπέλαμψε γένος, ᾿Ισαάχ, εὐπαϑειῶν ἀρίστη, χαρά" τῷ γὰρ ἔχα- 

2 τονταετεῖ γίνεται. ἔστι ὃὲ χαὶ Λευιτιχῆς φυλῆς ἱερεῦσιν ἀπαρχὴ διδο- ὅ 

μένη" δεχάτας γὰρ λαβόντες, ἀπὸ τούτων ὡς ἄν ἀπ᾽ οἰχείων χαρπῶν 

ἑτέρας ἀπάρχονται ξχατοστὸν λόγον περιεχούσας (Νυμι. 18,26). προ- 

χηπῆς μὲν γὰρ δεχάς, ἑχατοντὰς δὲ τελειότητος σύμβολον. σπεύδει δὲ 

ὃ μέσος ἀεὶ πρὸς ἀχρότητα, φύσεως εὐμοιρίᾳ χρώμενος" ᾧ φησιν ὀφθῆναι 

ὃ τὸν τῶν ὅλων χύριον. ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τοῖς σώματος ὀφθαλμοῖς 10 

τίνεσθαι τὴν προσβολήν --- οἱ μὲν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ μόνα ὁρῶσι, τὰ δ᾽ 

αἰσϑητὰ σύγχριτα, φϑορᾶς ἀνάμεστα, τὸ ὃξ ϑεῖον ἀσύγχριτον, ἄφθαρτον 

-, ἀλλὰ τὸ δεχόμενον τὴν ϑείαν φαντασίαν τὸ τῆς ψυχῆς ἐστιν ὄμμα. 

4 χαὶ γὰρ ἄλλως ὅσα μὲν οἱ σώματος ὀφθαλμοὶ [ ϑεωροῦσι, συνεργῷ φωτὶ ὑ. 519} 

χρώμενοι καταλαμβάνουσιν, ὃ διαφέρει τοῦ ϑ᾽ ὁρωμένου χαὶ τοῦ ὁρῶντος 16 

ὅσα δὲ ἢ Ψυχή, αὐτὴ δι᾿ ἑαυτῆς ἄνευ τινὸς ἄλλου συμπράξεως" αὐτὰ 

περὶ --- μετονομάζονται Α, τοῦ αὐτοῦ Φίλωνος ᾿Ιουδαίου περὶ . . .. μετονομάζονται Β 
1 ᾿Αβραὰμ ρεγ ἰοίππι ᾿ἰθγαπι ΔΒ ἐννενήχοντα οοαά., ἰΐοπ) Ἰΐη. ὃ 
2 ὁ ϑεός σου Β: ϑεὸς σός Α οἱ 5ὶς ἃ 18. 97. 292, 2], 864 ὁ ϑεός σοῦ ΤἸΧΧ οἱ ΡΒΪῸ 

γ0]. Πρ. 54,9. οἱ νοἱ]. ΠΕ ρ. 180,29 Μδηρ. ὃ καὶ (ὑπὸ) οοηΐ. Μδηρ.- 

Ἶ ἀπάρχονται ἑτέρας Β ἑχατοστὸν Μδῃρ.: ἑχατὸν ΠΟ. 1. ὃ δηἴο προχοπῆς 
γτ88. ὃ π|.1 Β, χαὶ ὁχ 015]. 42 δα. δίδῃηρ. 18 ρῥτίυβ τὸ Β: τὸν Α 14 μὲν 
οἱ ΒΓ ρ8] : μόνοι σοἀα. 
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γὰρ ἑαυτοῖς ἐστι φέγγος τὰ νοούμενα. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὰς ἐπι- ὅ 

στήμας διδασκόμεϑα ὃ γὰρ νοῦς τὸ ἄχλειστον χαὶ ἀχοίμητον προσβαλὼν 

ὄμμα τοῖς δόγμασι καὶ τοῖς ϑεωρήμασιν εἶδεν αὐτὰ οὐ νόϑῳ φωτί, γνησίῳ 

δὲ ὅπερ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐξέλαμψεν. ὅταν οὖν ἀχούσῃς ὀφϑέντα ϑεὸν ἀν- ὃ 

δ ϑρώπῳ, τοῦτο γίνεσϑαι νόει χωρὶς φωτὸς αἰσϑητοῦ νοήσει γὰρ τὸ νοὴ- 

τὸν εἰχὸς μόνον χαταλαμβάνεσϑαι. πηγὴ δὲ τῆς χαϑαρωτάτης αὐγῆς 

ϑεός ἐστιν’ ὥσϑ᾽ ὅταν ἐπιφαίνηται ψυχῇ, τὰς ἀσχίους καὶ περιφανε- 

στάτας ἀχτῖνας ἀνίσχει. (2.) μὴ μέντοι νομίσῃς τὸ ὄν, ὅ ἐστι πρὸς 7 

ἀλήϑειαν ὅν, ὑπ᾽ ἀνθρώπου τινὸς καταλαμβάνεσϑαι. ὄργανον γὰρ οὐδὲν 

10 ἐν ἑαυτοῖς ἔχομεν, ᾧ δυνησόμεϑα ἐχεῖνο φαντασιωϑῆναι, οὔτ᾽ αἴσϑησιν 

-- αἰσθητὸν γὰρ οὐχ ἔστιν --- οὔτε νοῦν. Μωυσῆς οὖν ὁ τῆς ἀειδοῦς 

φύσεως ϑεατὴς [χαὶ ϑεόπτης] --- εἰς γὰρ τὸν γνόφον φασὶν αὐτὸν οἱ 

θεῖοι χρησμοὶ εἰσελϑεῖν (Εχοά. 20,21), τὴν ἀόρατον καὶ ἀσώματον οὐσίαν 

αἰνιττόμενοι --- πάντα διὰ πάντων ἐρευνήσας ἐζήτει τὸν τριπόϑητον χαὶ 

15 μόνον ἀγαθὸν τηλαυγῶς ἰδεῖν. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν εὔρισχεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμ- 8 

φερῇ τινα ἰδέαν τῷ ἐλπιζομένῳ, τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων διδασχαλίαν ἀπὸο- 

“νοὺς ἐπ᾽ αὐτὸ χαταφεύγει τὸ ζητούμενον χαὶ δεῖται λέγων: ,ἐμφαάνισόν 

μοι σεαυτόν, Ἰνωστῶς ἴδω σε΄ (Εχοά. 38,18)" χαὶ ὅμως ἀμοιρεῖ τῆς 

προθέσεως, αὐταρχεστάτης δωρεᾶς τῷ ϑνητῶν ἀρίστῳ γένει νομισϑείσης 

ἢ) τῆς (τῶν) μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων ἐπιστήμης. 

λέγεται γάρ᾽ οὔψει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐχ ὀφθήσεταί 9 

σοι“ (ἰλ]ά. 23), ὡς τῶν ὅσα μετὰ τὸ ὃν σωμάτων τε ὁμοῦ χαὶ πραγμά- 

1 φέγγος) ροϑὲ φ τδ8. ἰῇ Β 8 νοήτῃς τὸ ὄν, ὅπερ πρὸς ΠΟΘΒΟΠ 6] 9 ὄρ- 
γανον Ναῃφ.: ὁρᾶν σοαα. 10 φαντασιωϑῆναι Οοδη : φαντασιασϑῆναι 6044. 

11 γὰρ οχ Οοἶδβὶ. 48 οἱ εοἀΐοο Οχοη. (ο). Νονὶ 142 Μδηρ.: οὖν ΑΒ ἔστιν) ἦν 
Βοαβεἢ. νοῦν 80Γρ81: ἰσχύν εοαά. Μωσῆς εοὐά. 12 χαὶ ϑεόπτης 
866]. Οὐοδπ, χαὶ ϑεοπρόπος ὁοῃ οἰ ΘὈΔΠὶ αὐτόν φασιν Β 18 ϑεῖοι Ὦ : οἴῃ. 
εοαὰ. χαὶ ἀσώματον Ὁ: οἴῃ. (064. 15 ἀγαϑὸν Ὁ: οτῃ. σοαά. 

16 τῶν ἐλπιζομένων ἨοΔΒ0 ἢ. 18 γνωστῶς] εἰ 8. 8. Β, ἵνα Δα ἀ. Εἰς οΓ 
ὅμως Ὁ: ὁμοίως εοαὰ. 19 ϑνητῶν Μϑδηρ.: ϑνητῶ εοαα. 20 τῶν 
δα ϊαϊ 

12---19. 168,,ω 0 (ο]. 44τ- ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ΠᾺῈ [0]. ὅδν τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν 

μετονομαζομένων ὈΗ (ο]. 00 τοῦ αὐτοῦ: τὸν Μωυσῆν φασιν οἱ ϑεῖοι χρησμοὶ εἰς τὸν γνό- 
φον εἰσελθεῖν, τὴν ........ διὰ πάντων ἐρευνήσαντα (διερευνήσαντα ὨῈ) τὸ μόνον ἀγαϑὸν 
ἰδεῖν μὴ ἰσχῦσαι" ἐπειδήπερ οὐδὲν εὕρισχεν (ηὕρισχεν ΠῈ) οὐδὲ ἐμφερῆ τινὰ ἰδέαν (ἰδεῖν 
0 ΠΗ) ἐν τῷ ἐλπιζομένῳ ...... προθέσεως τῷ μὴ πεφυχέναι ὁρᾶσϑαι τὸ ὄν (ϑεόν ὨἘ). 
Ροβίγοπιδ τῷ --- ὄν οἰἴπὶ ἴῃ ἰσχία Ἰΐη, Ὁ δἀἀθῦδπ), ἢ ὃχ τ. 18,2 διυιχί886. νϑγὶ βἰ τα 05 
Ρυῖο. 
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των εἰς χατάληψιν ἐρχομένων, εἰ χαὶ μἡ πάντα ἤδη χαταλαμβανεται, 

10 μόνου δ᾽ ἐχείνου μὴ πεφυχότος ὁρᾶσϑαι. χαὶ τί ϑαυμαστόν, εἰ τὸ ὃν 

ἀνθρώποις ἀχατάληπτον, ὁπότε χαὶ ὁ ἐν ἐχάστῳ νοῦς ἀγνωστος ἡμῖν; 

τίς γὰρ ψυχῆς οὐσίαν εἶδεν: ἧς ἢ ἀδηλότης μυρίας ἔριδας σοφισταῖς 
ἐγέννησεν ἐναντίας εἰσηγουμένοις γνώμας ἣ χαὶ ὅλοις γένεσιν ἀντιστα- ὅ 

11 τούσας. ἦν οὖν ἀχόλουθον τὸ μηδ᾽ ὄνομα χύριον ἐπιφημισϑῆναι δύνα- 
σϑαι τῷ ὄντι πρὸς ἀλήϑειαν. οὐχ δρᾷς ὅτι φιλοπευστοῦντι τῷ | προ- ρ. 580. 

φήτῃ, τί τοῖς περὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ζητοῦσιν ἀποχριτέον, φ᾽ησὶν ὅτι 

»ἐγώ εἰμι ὁ ὧν“ (ἔχοά. 8,14), ἴσον τῷ εἶναι πέφυχα, οὐ λέγεσθϑαι. 

125 τοῦ δὲ μὴ παντάπασιν ἀμοιρῇσαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος προσρήσεως 10 

τοῦ ἀρίστου, δίδωσι χαταχρῆσϑαι ὡς ἄν ὁ ὧν ὀνόματι τοιούτῳ“ οχύριος ὁ 

ϑεὸς“ τῶν τριῶν φύσεων, διδασχαλίας, τελειότητος, ἀσχήσεως, ὧν σύμ- 

βολα ᾿Αβραάμ, ᾿Ισαάκ, ᾿Ιακὼβ ἀναγράφεται. «τοῦτο γάρ μου“ ΣἼφησίν 

»ὄνομα αἰώνιον ὡς ἄν ἐν τῷ χαϑ᾽ ἡμᾶς αἰῶνι ἐξεταζόμενον, οὐχ ἐν τῷ 

πρὸ αἰῶνος, οχαὶ μνημόσυνον“, οὐ τὸ πέρα μνήμης καὶ νοήσεως ἱστάμενον, 15 

18 χαὶ πάλιν ,γενεαῖς“ (Ἰ0]4. 18), οὐ φύσεσιν ἀγενήτοις. χαταχρήσεως γὰρ 

ὀνόματος ϑείου δεῖ τοῖς εἰς τὴν ϑνητὴν γένεσιν ἐλϑοῦσιν, ἵν᾽, εἰ χαὶ μὴ 

πράγματι, ὀνόματι γοῦν προσερχόμενοι ἀρίστῳ κατ᾽ αὐτὸ χοσμῶνται. 

δηλοῖ δὲ χαὶ λόγιον ἐχ προσώπου ϑεσπισϑὲν τοῦ τῶν ὅλων ἡγεμόνος 

περὶ τοῦ μηδενὶ δεδηλῶσϑαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ χύριον. οὥφϑην“ φησί 29 

 ἀκατονόμαστον Ὁ 4 τίς γὰρ Ὁ: ἐστι. τίς οοαά. ὅ ἢ [οτί. ἀο]. 
Ἵ πρὸς ἀλήϑειαν δηΐο 4]{. τῷ δαά. οοἀά., οι. ὮὉ 8 τί οῃ. ὈΒ20 τοῦ Ὁ: Οο1. 
οοὐά. ὅτι ο. Ὁ 9 ἴσον τῷ] εἰς ὧν τὸ ὈᾺ 10 ἀμοιρῆσαι Ὁ (ἴδηρ.): 
ἀφαιρῆσαι «οαα. τῶν Ὁ: ομῃ. ςοαά. 11 ἀρρήτου ἐοηΐ. Μδηρ. δίδωσι ἢ 
(Βοοβ8ς}.): δίδωμι Ἤεοἀα. χαταχρήσασϑαι ἢ χαταχρῆσϑαι ὁ ἀκατονόμαστος 
ὧν Ἴσοηϊοῖο ἄν Ὁ (Ηορ8ς.}.): ἐν οοὐά. ὃ ὧν Ὁ: οπι. ςοἠὰ. τοι- 

οὕτω Ὦ: τῶ χυρίω εοαϊ. 192. τελειότητος Ὦ: ὁσιότητος σοὐά. 18 ᾿Ιαχὼβ ἢ: 
χαὶ ᾿Ιαχὼβ «οἠά. μου Ὦ: οπ. οοαα. 14 ἄν 1): οα!. οοἀά. 15 πέρα Ὁ: 
πέραν ςοοαὰ. 16 χαὶ πάλιν --- ἀγενήτοις οι. ἢ χατὰ χρῆσιν [) 

11 ϑνητὴν Ὁ (Μδηρ): ὠνητὴν Ἄοοαὐά. 17. 18 ἐλθοῦσιν εἰμὶ χαὶ πράγματι Ὁ) 
18 προσερυόμενοι ἢ), προσχρώμενοι σοηΐ. Μαηρ., προσεχόμενοι σομΐὶ. (ΟΠ ἢ 20 τὸ 
βοΓρβὶ: τὸ ὃν ΠᾺ, ἀνθρώπων Ὠ6᾽ (οτί. βογὶῃ. ἀνθρώπων τὸ), οἴῃ. 6044. ὄνομα Ὁ: 
ὀνόματι οοαα., ὄνομά τι ΗοαΒβο!. χύριον ἢ (Πο68.}.)}: χυρίω ςοὐά. 
20. 159,1 ὥφϑην --- αὐτῶν χαὶ ἢ: οτ. οο6ἀ. 

2-Α Ὠσ [0]. 224τ τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων ὨᾺ [ο]. 222ν: τί ϑαυ- 

μαστόν ..... εἶδεν. 1-- 9 ρογρὶς ΠΟ.Β 1]. ς.: οὐχ ὁρᾷς --- λέγεσθαι. 
1--ἰ8 0 [0]. 224τ τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ τῶν ἐν γενέσει ζητημάτων: φιλοπευστοῦντι 

τῷ προφήτῃ τοῖς περὶ --- χοσμοῦνται (816). 20---129.,2 ρεγσὶὶ ΟΕ ροϑβί Ἰοουαι 

δα Ἰἰη. ἴ--- δἰ δία : περὶ δὲ τοῦ μηδενὶ --- αὐτοῖς. 
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»πρὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰχ χαὶ ᾿Ιαχὼβ ϑεὸς ὧν αὐτῶν, χαὶ τὸ ὄνομά 

μου χύριον οὐχ ἐδήλωσα αὐτοῖς“ (Εχοά. 6,3). τοῦ γὰρ ὑπερβατοῦ 

μετατεϑέντος ἑξῆς ἄν τοιοῦτος εἴη λόγος: οὄνομά μου τὸ χύριον οὐχ 

ἐδήλωσα αὐτοῖς“, ἀλλὰ τὸ ἐν χαταχρήσει διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. οὕτω 14 

ὃ μέντοι τὸ ὃν ἄρρητόν ἐστιν, ὥστ᾽ οὐδὲ αἱ ὑπηρετούμεναι δυνάμεις κύριον 

ὄνομα ἣμῖν λέγουσι: μετὰ γοῦν τὴν πάλην, ἣν ὑπὲρ χτήσεως ἀρετῆς ὁ 

ἀσχητὴς ἐπάλαισε, φησὶ τῷ ἀοράτῳ ἐπιστάτῃ: ,ἀἀναγγειλόν μοι τὸ ὄνομά 

σου“, ὁ δὲ εἶπεν. ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου.“ (ὅρη. 82,29), 

χαὶ οὐ μηνύει τὸ ἴδιον χαὶ χύριον. ἀπόχρη γάρ σοι, φησίν, ὠφελεῖσϑαι 
10 χατὰ τὰς ἐμὰς εὐφημίας, τὰ δὲ γενητῶν σύμβολα, ὀνόματα, μὴ ζήτει 

παρὰ φύσεσιν ἀφϑάρτοις" (8.) μήτ᾽ οὖν διαπόρει, εἰ τὸ τῶν ὄντων [16 

πρεσβύτατον ἄρρητον, ὁπότε χαὶ ὁ λόγος αὐτοῦ χυρίῳ ὀνόματι οὐ ῥητὸς 

81 Μ. ἡμῖν: καὶ μὴν εἰ ἄρρητον, χαὶ [ ἀπερινόητον καὶ ἀχατάληπτον’ ὥστε 

τὸ ,ὥφϑη χύριος τῷ ᾿Αβραὰμ“ (6Θοη. 17,1) λέγεσϑαι ὑπονοητέον οὐχ 

16 ὡς ἐπιλάμποντος καὶ ἐπιφαινομένου τοῦ παντὸς αἰτίου --- τίς γὰρ ἀν- 

ϑρώπειος νοῦς τὸ μέγεϑος τῆς φαντασίας ἱχανός ἐστι χωρῆσαι; --- ἀλλ᾽ 

ὡς μιᾶς τῶν περὶ αὐτὸ δυνάμεων, τῆς βασιλιχῇς, προφαινομένης" ἢ γὰρ 

χύριος πρόσρησις ἀρχῆς καὶ βασιλείας ἐστί. νοῦς δὲ ἡμῶν ἡνίχα ἐχαλ- 10 

δάιζε μετεωρολεσχῶν, τῷ χόσμῳ τὰς δραστηρίους ἦν περιέπων δυνάμεις 

20 ὡς αἰτίας" γενόμενος δὲ μετανάστης ἀπὸ τοῦ Χαλδαϊΐϊχοῦ δόγματως ἔγνω 

ἡνιοχούμενον χαὶ χυβερνώμενον αὐτὸν ὑπὸ ἥγεμόνος, οὗ τῆς ἀρχῆς φαν- 

. τασίαν ἔλαβε. διὸ λέγεται͵ ,ὥφϑη“ οὐ τὸ ὄν, ἀλλὰ χύριος" οἷον ἐφάνη 17 

2 χύριον Ὦ: οὔ!. σοἀά., χύριος ὁχ ΧΧ ΠοΘβοἢ. ὅ τὸ ὃν Α: τ88. 8 ||. Β 
ἐστ Α οὐδ᾽ Β ὑπηρετοῦσαι σοηΐοΐο ὅ. 6 (τὸ) κύριον ὄνομα (αὑτῶν) 
ὁοπΐεῖο Ἵ ἀρρήτῳ εοηϊ. δηφ. ἐπιστάτῃ) παλαιστῇ σοπίεἷο (Υ. ὃ 42) 
8 τοῦτο ςοἀ4.: οῃῃ. Ὁ 9 χαὶ οὐ --- χύριον οα!. Ὦ σοι ἢ: οπ. σ0αα. 
ὠφελεῖσϑαι φησὶ Ὰ 10 κατὰ Οοἱβὶ). (νυ. ΜΔηρ.): καὶ ΑΒ, οπ!. Ὁ εὐφημίας Π)Ὲ: 
εὐφημήσεις 0, ὑφηγήσεις οοἀά., τηρ. 0 γενητῶν Β2: γεννητῶν ΑΒ' 
11 μηδ᾽ οοπίςϊο, μὴ γοῦν ὁοπῃὶ. ΟΟἢ 12 πρεσβύτατον Ὁ (Μδηρ.): πρεσβύτερον 
Ἑοο6α. χαὶ Ὀ: οἴῃ. οοαα, οὐ ῥητὸς] ἄρρητος ὨᾺ 18 καὶ μένει ἄρρητος 
(ἄρρητος ο!. ὨΒ) καὶ ἀπερινόητος Ὁ χαὶ ἀχατάληπτον 8εγρδ8ὶ : χαὶ ἀχατάληπτος 
Ὁ, οὔ. οοὐά. 18 πάντων Ἤοηΐοὶο 16 (ταύτης) τῆς οοῃϊοὶο 

11 αὐτὸ Β (Μδηᾳ.): αὐτὸν Α 19 τὰ χόσμου τὰς Μδηρ., τὰς ἐν τῷ χόσμῳ ὃδραστη- 
ρίους περιεῖπεν σοηΐοΐο περιέπων Μδηρ. : περιιππεύων ο064. 

0---10 ρογχίς Ὁσ ὈΒ 1. ς.: οὕτω χαὶ ᾿Ιαχὼβ μετὰ τὴν πάλην μαϑεῖν ἐθέλων ἤχουσεν (ἤχουεν Π0) 
ἵνα τί --- εὐφημίας. 11---1 8 6 [ο]. 44ν, ΒΚ ΏΗ ροϑῖ ἰοσι 88 ρΡ. 151,12 δἰ]δίατ: τί 

διαπορεῖς, εἰ --- ἀκατάληπτος. Μίδηφ. [4180 ἱγαριηθηίιη, αὐοα ἰῃ Ὦ 8θαυϊίυγ 6χ ἰἰῦτο ἀθ 

Ργδο. οἱ ροϑῃ. 6 ([].414,25--- 2 Μ.) ἀορτοπιρίι), ποϑίιῸ ᾿1ΌΤΟ ᾿ῃΒογθ ἀ 6886 ΠσΟὨΪΟΙΐ. 
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ὃ βασιλεύς, ἐξ ἀρχῆς μὲν ὦν, οὔπω δὲ τῇ Ψυχῇ γνωριζόμενος, ἣ καὶ 
ὀφιμαϑὴς μέν, οὐ μὴν εἰσάπαν ἀμαϑὴς διετέλεσεν, ἀλλ᾽ ἐφαντασιώϑη 

18 τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀρχὴν χαὶ ἥγεμονίαν. φανεὶς δ᾽ ὁ ἄρχων ἔτι μᾶλλον 

εὐεργετεῖ τὸν ἀχροατὴν χαὶ ϑεατὴν φάσχων’ ,ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός“ (θη. 

11, 1). τίνος γάρ, εἴποιμ᾽ (ἄν), οὐ ϑεὸς ὑπάρχεις τῶνδε ὅσα εἰς γένεσιν ὁ 

ἦλθεν; ἀλλὰ διδάξει με ὁ ὑποφήτης αὐτοῦ λόγος, ὅτι οὐ περὶ τοῦ χόσμου 

νῦν λέγει, οὗ δημιουργὸς πάντως ἐστὶ χαὶ ϑεός, ἀλλὰ περὶ ἀνθρωπίνων 

19 ψυχῶν, ἃς οὐ τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας ἠξίωχε. διχαιοῖ γὰρ τῶν μὲν φαύλων 

λέγεσϑατ χύριος χαὶ δεσπότης, τῶν δ᾽ ἐν προχοπαῖς χαὶ βελτιώσεσι 

ϑεός, τῶν δ᾽ ἀρίστων χαὶ τελειοτάτων ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ χαὶ ϑεός. 10 

αὐτίχα γέ τοι ἔσχατον ὅρον ἀσεβείας ἱδρυσάμενος τὸν Φαραὼ [χύριον 

χαὶ] ϑεὸν τούτου οὐδέποτε προσεῖπεν ἑαυτόν, ἀλλὰ τὸν σοφὸν Μωυσῆν --- 

λέγει γάρ’ ,ἰδοὺ δίδωμί σε ϑεὸν Φαραώ“ (Εχοά. 7,1) ---, 

80 ὠνόμασε πολλαχοῦ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χρησϑέντων" ἄδεται δὲ τὰ τοιαῦτα" 

»τάδε λέγει χύριος“ (ἔχοάα. 7,11), χαὶ ἐν ἀρχῇ" ἐλάλησε χύριος πρὸς 16 

Μωυσῆν λέγων’ ἐγὼ χύριος, λάλησον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου, ὅσα ἐγὼ 

8] λαλῶ πρὸς σέ“ (Εχοα. 6,29λ, χαὶ Μωυσῆς πρὸς αὐτόν: ὅταν ἐξέλϑω 

τὴν πόλιν, ἐχπετάσω τὰς χεῖρας πρὸς χύριον, χαὶ αἱ φωναὶ παύσονται, 

χαὶ ἢ χάλαζα χαὶ ὁ ὑετὸς οὐχ ἔσται" ἵνα γνῷς, ὅτι χυρίου ἢ γῇ» " 

οἱονεὶ πᾶσα ἢ σωματιχὴ χαὶ γεώδης σύστασις, ,καὶ σύ“, ὃ ἀγαλματο- ἢ 

φορούμενος νοῦς, ,χαὶ οἱ ϑεράποντές σου,“ οἱ χατὰ μέρος δορυφοροῦντες 

λογισμοί. ,ἐπίσταμα! 1άρ, ὅτι οὐδέπω πεφόβησϑε τὸν χύριον“ (Εχοά. 

9,29. 80), ἴσον τῷ οὐ τὸν λεγόμενον ἄλλως, ἀλλὰ τὸν ὄντως ὄντα 

22 δεσπότην. χύριος γὰρ γενητὸς πρὸς [ ἀλήϑειαν οὐδείς, χἄν ἀπὸ περάτων ρ. 58: 

ἐπὶ πέρατα εὐρύνας τὴν γεμονίαν ἀνάψηται" μόνος δ᾽ ὁ ἀγένητος ἀψευ- 25 

χύριον δὲ 

δῶς πγεμών, οὗ τὴν ἀρχὴν ὃ δεδιὼς χαὶ χαταπεπληγμένος ἄϑλον ὠφε- 

Ἱ. 2 (εῦ καὶ ὀφψιμαϑὴς ἦν, οὐ εοῃϊοῖο ἐφαντασιώϑη Οοδῃ: ἐφαντασιάσϑη οοαὰ. 

4 τὸν] τὴν Α ἀχροατὴν χαὶ οἴη. ἡ ὃ ἄν δαιίάϊ τῶν (ἀο]. δὲ) 
οοηΐοὶο Ἵ ροβί οὗ δ(ἀ. ὁ Α, τγᾶ8. ἰῃ Β 11 ἱδρυσάμενος] ὃ οχ οοἵτ. Β 

11. 12 χύριον καὶ 86ε]. Μδῃᾷ. 14 χρισϑέντων δὲ] γε οοῃϊοῖο 
1ῦ ἐν ἀρχῇ, 86. ογδίίομ 8. 461] (,,χύριος ἔχτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, 

πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν μὲ) ἐν ἀρχῇ (Ρτον. 8, 22) οοπὶ. Μδῃρ. 10 βασιλεῖ 

Φαραὼ Β 11 Μωσῆς οεοὐά. 18 τὰς χεῖρας οα!. Β 19 ὁ ου. Β 
χύριον Α 24 γεννητὸς σοὐά. ἢ) (Αηἰ. Με].) 25 ἐπὶ οοαά.: εἰς Ὁ (Α81.) 
εὐρόνας οπ!. ὈΚ (Απί.) 

94---Ὁ6. ΠΡ (0]. 180 (ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων) ΠῈ (οἱ. 199τ τοῦ αὐτοῦ ὮΥ͂ 
Ρ. 484 Φίλωνος Απίοη. Μεϊ. 11 21 εο]. 1008: χύριος γεννητὸς --- ἡγεμών. 
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λιμώτατον αἴρεται νουϑεσίας, τὸν δὲ ὀλίγωρον ἐχδέχεται πάντως οἰχτρὸς 

ὄλεϑρος. οὐχοῦν χύριος ἀφρόνων ἐπιδέδειχται τὸν ἄρχοντος ἐπανατεινά- 38 

μενος οἰχεῖον φόβον, ϑεὸς δὲ βελτιουμένων γράφεται, χαϑὼς χαὶ νῦν" 

»ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός“ (ὅοη. 17,1), ,ἐγὼ (6) θεός σου, αὐξάνου χαὶ πλης 

5 ϑύνου“ (6οη. 8ῦ, 11), τελείων δὲ ἀμφότερον, χύριος ὁμοῦ χαὶ ϑεός, ὡς 

ἐν δέχα λόγοις" ἐγὼ χύριος ὁ ϑεός σου“ (Εχοά. 20, 2) καὶ ἑτέρωϑι" 

»χύριος ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν“ (Πουΐ. 4,1). δικαιοῖ γὰρ τὸν μὲν 34 

φαῦλον ὡς ὑπὸ χυρίγυ δεσπόζεσϑαι, ἵν᾽ εὐλαβούμενος χαὶ στένων ἐπι- 

χρεμάμενον ἔχῃ τὸν δεσποτιχὸν φόβον, τὸν δὲ προχόπτοντα ὡς ὑπὸ ϑεοῦ 

10 εὐεργετεῖσϑαι, ὅπως ταῖς εὐποιίαις τελειότητος ἐφίχηται, τὸν δὲ τέλειον 

χαὶ ἡγεμονεύεσϑαι ὡς ὑπὸ χυρίου χαὶ εὐεργετεῖσθαι ὡς ὑπὸ ϑεοῦ" ὃια- 

μένει γὰρ οὗτος εἰσάπαν ἄτρεπτος, ἐχεῖνος δὲ πάντως ἐστὶν ἄνϑρωπος 

ϑεοῦ. δηλοῦται δὲ τοῦτο μάλισθ᾽ ὡς ἐπὶ Μωυσέως: ,αὔτη“ γάρ φησιν 36 

»ἣ εὐλογία ἣν εὐλόγησε Μωυσῆς, ἀνϑρωπος ϑεοῦ“ (Πα. 88,1). ὦ 

158 παγχάλης χαὶ ἱεροπρεποῦς ἀντιδόσεως ἀξιωϑείς, ϑείας προνοίας ἀντιδοῦναι 

ἑαυτόν. ἀλλὰ μὴ νομίσῃς τὸν αὐτὸν τρήπον ἀνϑρωπόν τε γίνεσϑαι καὶ 20 

ἄνθρωπον ϑεοῦ" ἄνθρωπον μὲν γάρ, ϑεοῦ ὡς χτῆμα᾽ ἄνθρωπον δὲ ϑεοῦ, 

ὡς αὔχημα χαὶ ὠφέλημα. εἰ δὴ βούλει διανοίας χλῆρον τὸν ϑεὸν ἔχειν, 

αὐτὸς πρότερον γενοῦ χλῇρος ἀξιόχρεως αὐτοῦ" γενήσῃ δέ, ἄν τοὺς 

0 χειροποιήτους χαὶ ἐχουσίους ἅπαντας νόμους ἐχφύγῃς. (4.) ἀλλὰ γὰρ 31 

οὐδ᾽ ἐχεῖνο προσῆχεν ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ,ἐγώ εἰμι ϑεὸς σὸς“ (66η. 17,1) 

λέγεται χαταχρηστιχῶς, οὐ χυρίως. τὸ γὰρ ὄν, ἡ ὄν ἐστιν, οὐχὶ τῶν 

πρός τι’ αὐτὸ γὰρ ἑαυτοῦ πλῆρες χαὶ αὐτὸ ξαυτῷ ἱχανόν, χαὶ πρὸ τῆς 

τοῦ χόσμου γενέσεως χαὶ μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ παντὸς ἐν ὁμοίῳ. 

26 ἄτρεπτον Ἰὰρ καὶ ἀμετάβλητον, χρῇζον ἑτέρου τὸ παράπαν οὐδενός, 28 

ὥστε αὐτοῦ μὲν εἶναι τὰ πάντα, μηδενὸς δὲ χυρίως αὐτό. τῶν δὲ δυνᾶ- 

μεων, ἃς ἔτεινεν εἰς γένεσιν ἐπ᾽ εὐεργεσία τοῦ συσταϑέντος, ἐνίας συμ- 

βέβηχε λέγεσϑαι ὡσανεὶ πρός τι, τὴν βασιλιχήν, τὴν εὐεργετικήν" βασι- 

λεὺς γάρ τινος χαὶ εὐεργέτης τινὸς ἑτέρου πάντως βασιλευομένου καὶ 

88 ἡ. εὐεργετουμένου. τούτων συγγενής ἐστι χαὶ [ ἢ ποιητιχὴ δύναμις, ἢ χα- 29 

81 λουμένη ϑεός" διὰ γὰρ ταύτης τῆς δυνάμεως ἔϑηχε τὰ πάντα ὃ γεννήσας 

] αἴρεται 5ετγὶ ρὶ: αἱρεῖται οοα(. νουϑεσίαν εοηΐ. Μδηρ. 2 ἀφρόνων Α: ἀμφοτέρων Β 
ὃ χαϑὰ εὐηΐ. ΟΠ η 4. σὸς ζ(χαὶ ἑτέρωϑι} σΟὨΪΕΙΟ ὁ δααϊάϊ ὅ καὶ ϑεὸς ὁμοῦ 
[ΔΏ8ρ08. Β 6 δεκαλόγοις σοαί. ἐγὼ -- σου ομ. Β ὑμῶν Ἠοδκοι.: ἡμῶν 
οοὐά. 18 ὡς [οτί. ἀε6]. Μωυσέος οοἰά. 18 ἰσορρεποῦς Β 18. 16 ἀντιδόσεως, 
ἀξιωϑῆναι ϑείας προνοίας αὐτόν οοπίεϊο 18 δὴ Α: δὲ Β 18. 19 διάνοια οἱ αὐτὴ 
εοηϊςΐο 24 (μένον) ἐν σοῃϊεΐο 28 πρός τι ὡσανεί γδηϑροῃ. Μίδηρ. 

ῬΒΙ]οΩΐδ ΟΡΟΓΆ τοἱ. 1Π]. 11 
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χαὶ τεχνιτεύσας πατήρ, ὥστε τὸ .,ἐγώ εἶμι ϑεὸς σὸς“ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐγώ 

80 εἶμι ποιητὴς χαὶ δημιουργός. μεγίστη δὲ δωρεὰ τὸ αὐτοῦ λαχεῖν ἄρχι- 

τέχτονος, οὗ χαὶ σύμπας ὁ χύσμος ἔλαχε. φαύλου μὲν 1ὰρ Ψυχὴν οὐ 

διέπλασεν --- ἐχϑρὸν γὰρ ϑεῷ χαχία ---- τὴν δὲ μέσην οὐ δι᾿ ἑαυτοῦ 

μόνου κατὰ τὸν ἱερώτατον Μωυσῆν, ἐπειδὴ χηροῦ τρόπον ἔμελλεν αὕτη 

81 δέξασϑαι χαλοῦ τε χαὶ αἰσχροῦ διαφοράν. ὁιόπερ λέγεται’ ,ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν“ (6οη. 1,26), ἵν᾽, εἰ μὲν δέξεται φαῦλον 

τύπον, ἑτέρων φαίνηται δημιούργημα, εἰ δὲ χαλόν, τοῦ τῶν χαλῶν χαὶ 

φι 

ἀγαϑῶν μόνων τεχνίτου. πάντως οὖν σπουδαῖος ἐχεῖνός ἐστιν, ᾧ φησιν" 

»ἐγώ εἰμι ϑεὸς σός,“ ποιητοῦ μόνου λαχὼν ἄνευ συμπράξεως ἑτέρων. 10 

82 ἅμα μέντοι χαὶ τὸ πολλαχοῦ χατασχευαζόμενον αὐτῷ δόγμα συνάγει 

διδάσχων, ὅτι μόνων ἀγαθῶν χαὶ σοφῶν δημιουργός ἐστιν. οὗτος δὲ 

πᾶς ὃ ϑίασος τὴν (τῶν) ἐχτὸς ἄφϑονον χτῆσιν ἑαυτὸν ἐχὼν ἀφήρηται, 

88 ἀλλὰ χαὶ τῶν σαρχὶ φίλων ὠλιγώρηχεν. εὐέχται μὲν γὰρ χαὶ σφριγῶντες 

ἀϑληταὶ τὸ δοῦλον ἐπιτετειχιχύτες ψυχῇ τὸ σῶμα, ὠχροὶ ὃὲ χαὶ διερρυη- 16 

χότες χαὶ χατεσχελετευμένοι τρόπον τινὰ οἱ ἀπὸ παιδείας, ταῖς ψυχιχαῖς 
δυνάμεσι χαὶ τοὺς σωματιχοὺς τόνους πρησχεχληρωχότες χαί, εἰ δεῖ τάλη- 

ϑὲς εἰπεῖν, εἰς ἕν εἶδος τὸ τῆς ψυχῆς αἀναλυϑέντες καὶ ἀσώματοι διάνοιαι 

84 γεγονότες, φϑείρεται οὖν εἰχότως τὸ γεῶδες χαὶ χαταλύεται, ὅταν ὅλος 

δι ὅλων ὃ νοῦς εὐαρεστεῖν προέληται ϑεῷ: σπάνιον δὲ χαὶ τὸ γένος Ὁ 

χαὶ μόλις εὑρισχόμενον, πλὴν οὐχ ἀδύνατον γενέσθαι. δηλοῖ δὲ τὸ 

χρησϑὲν ἐπὶ τοῦ ᾿Ενὼχ λόγιον τόδε. ,εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ ϑεῷ, 

8δ χαὶ οὐχ εὑρίσκετο“ (θη. ὕ, 245) ποῦ γὰρ (ἄν) σχεψαμενός τις εὗροι 

τἀγαϑὸν τοῦτο; ποῖα πελάγη διαβαλών; (πρὸς) τίνας νήσους, τίνας ἠπεί- 

80 ρους ἐλθών; παρὰ βαρβάροις ἢ παρ᾽ “Ἕλλησιν; ἣ οὐχὶ χαὶ μέχρι νῦν Ὁ 

τῶν φιλοσοφία τετελεσμένων εἰσί τινες, οὗ λέγουσιν ἀνύπαρχτον εἶναι 

σοφίαν, ἐπειδὴ χαὶ τὸν σοφόν; μηδένα γὰρ ἀπ᾿’ ἀρχῆς ἀνθρώπων γενέ- 

2 δημιουργὸς (σός) ἐοηΐεΐο (τοῦ) αὐτοῦ οοπίοϊο ὃ φαύλην εοηΐ. Μδησ. 

ὃ μόνον Ἠορϑοῆ. αὕτη 580Γρ8᾽ : αὐτὴ ςοαά. 1 δέξεται Β, οχ οοττ. Α : δέξηται 
ργὶυ8. ΔΛ, δέξαιτο σοηϊοϊο 9 μόνον Ἠοσδβεῇ. ἐστιν ἐχεῖνος Β 10 μόνου (ϑεοῦ) 

νοὶ (τούτου) μόνου σοῃΐοῖο 11 ἀτῶ Β εἰσάγει ἐοηὶ. Μδηρ. 12 μόνων (τῶν) 

οοηϊςοΐο οὗτος] τούτων σοῃϊοΐο 12 τῶν ἐχτὸς ἄφϑονον ΜατκΙα πα : ἐκ τοῦ ἀφϑόνου 

οοὐά. 1ὅ ἀϑληταὶ (οἷ δοπίεϊο δἰίογυιη τὸ νυἱὰ. 566]. 18 διάνοιαι Μίδῃρφ.: 

διανοία οοὐὰ. 19 χαταλύεται Μδηρ.: χαταχλύξεται Ἄσοὐά. 20 χαὶ νἱά. ἀεὶ. 

28 ἂν δαάϊαϊ 20. 24 εὕροι (οττ. εχ εὔρη) τἀγαϑὸν Α: εὕροιτ᾽ ἀγαϑὸν Β, εὕρῃ τὸ ἀγα- 
ϑὸν ν 24 διαλαβών Α πρὸς δ΄α. Μδηρ., 584 [οτί. Π1π. 25. ἐπελθών ἰερ. 

20 διοϊοῖ: Ζ6]]6γ Π11 ρ. 358. 254. 21-- 308,2. ΤῸ 0]. 46ν (ροβί Ἰοσυπι δὰ 

γ0}.1 Ρ. 217,12 δἰϊδία:) )Ὲ [0]. 24τ τοῦ αὐτοῦ περὶ γενέσεως Ἄβελ οἱ [ο]. θ7ν (ροϑί 
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σεως ἄχρι τοῦ παρόντος βίου χατὰ τὸ παντελὲς ἀνυπαίτιον νομισθῆναι" 

χαὶ γὰρ ἀδύνατον εἶναι ϑνητῷ σώματι ἐνδεδεμένον εἰσάπαν εὐδαιμονῆσαι. 

34 Μ. ταῦτα δ᾽ εἰ μὲν ὀρϑῶς | λέγεται, σχεψόμεϑα ἐν χαιρῷᾷ( νυνὶ δ᾽ ἄκολου- 87 
ϑήσαντες τῷ λογίῳ φήσομεν, ὅτι ἔστι μὲν ὑπαρχτὸν πρᾶγμα σοφία, 

5. ἔστι δὲ χαὶ ὁ ἐραστὴς αὐτῆς, σοφός, ὑπάρχων δὲ ὅμως ἡμᾶς τοὺς φαύ- 

λους διαλέληϑεν: ἀγαϑὸν γὰρ οὐχ ἐθέλει χαχῷ συνέρχεσϑαι. διὰ τοῦτο 88 

λέγεται" οὐχ εὑρίσχετο“ ὃ εὐαρεστήσας τρόπος τῷ ϑεῷ, ὡς ἄν δήπου 

ὑπαρχτὸς μὲν ὥν, ἀποχρυπτόμενος δὲ χαὶ τὴν εἰς ταὐτὸ σύνοδον ἡμῶν 

ἀποδιδράσχων, ἐπειδὴ χαὶ μετατεϑῆναι λέγεται, τὸ δ᾽ ἐστὶ μεταναστῆναι 

10 χαὶ μετοηιχίαν στείλασϑαι τὴν ἀπὸ ϑνητοῦ βίου πρὸς τὸν ἀϑανατον. 

(6.) Οὗτοι μὲν δὴ τὴν ἔνϑεον μανίαν μανέντες ἐξηγριώϑησαν, ἕτεροι 89 

δ᾽ εἰσὶν οἱ τῆς τιϑασοῦ χαὶ ἡμέρου σοφίας ἑταῖροι. τούτοις χαὶ εὐσέ- 

βεια διαφερόντως ἀσχεῖται χαὶ τὰ ἀνθρώπεια οὐχ ὑπερορᾶται. μάρτυρες 

ὃ᾽ οἱ χρησμοί, ἐν οἷς λέγεται τῷ ᾿Αβραὰμ ἐχ προσώπου τοῦ ϑεοῦ" 

10. εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ (6 θη. 17, 1), τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὴ ἐμοὶ μόνῳ, 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐμοῖς ἔργοις παρ᾽ ἐμοὶ χριτῇ. ὡς ἐφόρῳ χαὶ ἐπισχόπῳ. 

τιμῶν γὰρ γονεῖς ἢ πένητας ἐλεῶν ἣ φίλους εὐεργετῶν ἣ πατρίδος ὑπερ- 40 

ασπίζων ἢ τῶν χοινῶν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους δικαίων ἐπιμελούμενος 

εὐαρεστήσεις μὲν πάντως τοῖς χρωμένοις, ϑεοῦ δ᾽ ἐνώπιον εὐαρεστήσεις" 

Ὁ ἀχοιμήτῳ γὰρ ὀφθαλμῷ βλέπει πάντα χαὶ τὰ σπουδαῖα χάριτι ἐξαιρέτῳ 

πρὸς ἑαυτὸν χαλεῖ χαὶ ἀποδέχεται. τοιγάρτοι χαὶ ὃ ἀσχητὴς εὐχόμενος 41 

ταὐτὸν ἀποδηλώσει φάσχων: ,,82ϑ ϑεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου“ 

χαὶ προστίθησιν ἐνώπιον αὐτοῦ (θη. 48,10), χάριν τοῦ γνῶναι 

τὴν πραγματιχὴν διαφορὰν τοῦ ,ϑεῷ“ εὐαρεστεῖν πρὸς τὸ ,ἐνώπιον 

25 αὐτοῦ“. τὸ μὲν γὰρ ἀμφότερα περιέχει, τὸ ὃὲ ϑάτερον μόνον. οὕτω 493 

1 εὑρεϑῆναι εοπίεϊο (εἴ. Ὁ) 2 συνδεδεμένον ὨᾺ (οἱ. 24 4 σοφὸν ὮὉ 

ὃ δὲ οὐ. Β 0 οὐχ ἐθέλει Ὦ: οὐ ϑέλει οοὐᾳ., οὐ φιλεῖ οοηΐ. Μδηρ. 12. τι- 
ϑασσοῦ οοαά. 10 εὐαρέστει Ὁ: εὐαρεστήσει Α2, ἰῃ εὐαρεστήση οοτῖ. ΒΒ, εὐαρεστή- 

δεις Υὶ τουτέστι ἢ ἐμοὶ μόνῳ Ὁ: μόνω ἐμοὶ ΑΒ μόνον δηῃρ. οχ 
ΟδηίδὈγὶ χἰϑηδὶ Ο0}}. 8. Ὑ τη. 8. 9.0 117 ἐλεῶν οῃ. ὮὉ 18 πάντας ἢ 

19 εὐαρεστήσεις ἢ: εὐαρεστεῖς σοα(. δὲ ἢ εὐαρεστήσεις 1): εὐαρεστεῖς 
οοἀά. 25 περιέχει Μδηρ. : παρέχει σοἀά. 

Ἰοευτα δὰ γο]. 1 ἰ. 6. αἱ]αίμ): ἀδύνατον ἀπ᾽ ἀρχῆς... . ἀνυπαίτιον εὑρεῖν ϑνητῷ σώματι 
ἐνδεδεμένον. 4--0 ΤῈ [(ο]. 77- τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν μετονομαζομένων: ἔστι 
μὲν --- συνέρχεσθαι. 14---20 ὮΡ [ο]. ϑ0ῦν (ροβί νογῦϑ χοινωνιχὸν χαὶ οὐ μονω- 
τιχὸν ζῷον ὃ ἄνθρωπος δὰ ποβίγιπι ᾿ἰὈγαΠ τοϊδία; ν. Ἠδγγὶβ Ρ. 100. 92. οδάδθιῃ ρῥγᾶθςθ- 
ἀππὶ ἴῃ 08) ὨΒ (ο]. 258 ν τοῦ αὐτοῦ: τῷ ᾿Αβραὰμ εἴρηται ἐχ προσώπου---πάντα, ρεγρυπΐ 

Ρ. 164,2. 11--- 19 εἴ. δὰ Ρ. 110,18. 

11} 



1.4΄ ῬΡΗΠΓΟΝΙΒ 

χαὶ Μωυσῆς ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς παραινεῖ λέγων" ,τὸ εὐάρεστον ποιή- 

σεις ἐνώπιον χυρίου τοῦ ϑεοῦ σου“ (ΠὨοαΐ, 12,28), οἷον τοιαῦτα πρᾶττε, 

ἃ γενήσεται ἐπάξια τοῦ φανῆναι ϑεῷ χαὶ ἅπερ ἰδὼν ἀποδέξεται" ταῦτα 

48 δὲ χαὶ εἰς τοὺς ὁμοίους εἴωθε χωρεῖν. ἐντεῦϑεν ὁρμηϑεὶς τήν τε 

σχηνὴν δυσὶ περιβόλων ὁρίοις συνύφαινε, μέσον ἀμφοῖν χάλυμμα ϑείς, ὅ 

ὅπως διαχρίνηται τῶν εἴσω τὰ ἔξω (Εχοά. 26, 88), χαὶ τὴν νομοφυλα- 

χίδα ἱερὰν χιβωτὸν ἔνδοϑεν καὶ ἔξωϑεν ἐχρύσωσε (Εχοά. 28,10), χαὶ 
τῷ μεγάλῳ ἱερεῖ διττὰς ἀνέδωχε στολάς, τὴν μὲν λινῆν ἔνδον, τὴν δὲ 

44 ποιχίλην ἔξω μετὰ τοῦ ποδήρους (ἔχοά. 28, 4. ἴον. 6, 10). ταῦτα γὰρ 

χαὶ τὰ τοιαῦτα σύμβολα ψυχῆς ἐστι χαὶ τοῖς εἴσω πρὸς ϑεὸν ἀγνευούσης 10 

χαὶ [ἐν] τοῖς ἔξω πρὸς τὸν αἰσϑητὸν χύσμον χαὶ βίον χαϑαρευούσης. 

εὐστόχως οὖν ἐχεῖνο πρὸς τὸν παλαιστὴν νιχηφόρον ἐλέχϑη μέλλοντα 

τοῖς νιχητηρίοις ἀναδεῖσϑαι στεφάνοις. τὸ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ | κήρυγμα ρῥ. 580 

τοιοῦτόν ἐστι’ οἴσχυσας μετὰ ϑεοῦ χαὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατός“ (6οθη. 

40 82, 28). τὸ γὰρ χαϑ᾽ ἑχατέραν τάξιν εὐδοχιμῇσαι, χαὶ τὴν πρὸς τὸ 15 

ἀγένητον χαὶ τὴν πρὸς τὸ γενόμενον, οὐ μιχρᾶς ἐστι διανοίας, ἀλλ᾽, εἰ 

δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, χόσμου χαὶ ϑεοῦ μεϑορίου: συνόλως τε προσήχει 

τὸν ἀστεῖον ὁπαδὸν εἶναι ϑεοῦ: μέλει γὰρ τῷ πάντων ἡἣγεμόνι χαὶ πατρὶ 

40 τοῦ γενομένους τίς γὰρ οὐχ οἶδεν, ὅτι καὶ πρὸ τῆς τοῦ χόσμου γενέ- 

1 Μωσῆς εοἀα. ὃ ἃ φανῆναι ϑεῶ γενήσεται ἐπάξια ὉΚ 4 χαὶ τοῖς χρωμένοις 

εἴωϑεν ἀρέσκειν σοηίοεῖο (εἴ. ὃ 40), τοῖς εἴσω χαὶ ἔξω ὁμοίως εἴωϑε χαϑαρεῦειν εοηΐϊ. Μαηρ,, 

χαὶ ἐχτὸς ὁμοίως εἴωϑε χωρεῖν ευηΐ. Οοἢη 10 τοῖς ὁοχ τῆς ἑοοττ. Β 11 ἐν 
860] .8] 12 χἀχεῖνο ὁσοηΐϊοΐο 18 αὐτὸ Β, αὐτοῦ Οοἢῃ 14 ἤσχησας Β 
δυνατός Α3: δυνατῶς Αἰ, δυνατὸς εἴ ΒΒ, 80ἃ ο οἷ εἰ 6Χ ΟΟΥΙ͂Γ. 15 τὸ χαϑ᾽ ἑχάτερον 

φησὶν ΠΗ τάξιν] ἀξίαν Ὦ (οι. ΠΗ) χαὶ τὴν πρὸς] τήν τε πρὸς ὮΜῸ ΒΌΡὮΗ 
15. 16 τὸ ἀγένητον χαὶ οπ!. ὮΡ̓ 16 ἀγέννητον 2. ΚΏΗ γενόμενον 
ΡΤ: γεννώμενον σοἀά., 6 εοτῖ. ἢ). ἢ, γεγεννημένον ), αὶ Π. Ψ, γεγενημένον ΠῊ Ὁ ΠΗ 

160. 117 εἰ --- εἰπεῖν οἵη 08 11 ϑεοῦ οἴη. 1}. Ὁ μεϑορίου συνόλως τε 

ΠωΒ,, μεϑόριον συνόλως τε ὮΡ: μεϑόριον οὖσαν (μεϑορίου οὔσης πηδῆ. τοοθη ἰβεϊ8 ἰπ Α, 
ἐοηΐ. Ηοσβοἢ.) ὅλως τε ΑΒ, μεϑόριον χαὶ χαϑόλου 1)Μ1]}}, ΠΗ 18 ὁπαδὸν) 

σπουδαῖον 1}, ΠΜΊΗ, χαὶ σπουδαῖον ΝΜ εἶναι] ἐστιν ΠΡ μέλλει ΑΌΜΌΒΌ, Κ.Η 

γὰρ 1): δὲ Ἄοοἀά. πατρὶ] περὶ ὈΜΌ ΚῸ 19 γινομένου Ὁ. Ὁ, γεγενη- 
μένου ὨΜ 

2, ὃ ρογρυηῖ ὮΡΌΒ τοιαῦτα οὖν πρᾶττε --- ἀποδέξεται. ρογφυπί Ἰΐη. 15. 15---165.8 
ὮΜ [0]. 22τ 1, [0]. 938. οἱ δ9ι ΠΗ [0]. 118ν ὈῈ [0]. 94- Φίλωνος ἐχ τοῦ (τῶν ὮΜἢ..1) 

περὶ (τῶν δαὰ. 1)}Η1) μετονομαζομένων: τὸ καϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν --- τῷ δεσπότῃ εἰς χαλοχαγαϑίαν 
(ἐν χαλοχαγαϑίᾳ 12}. 185-19 ρογρυπί ὃἙὈ ΠΕ ροβὶ Ἰοου δὰ ἴῃ. 2 δ᾽ ]δίυα: 

τὸ γὰρ χκαϑ᾽ ἑτέραν ἀξίαν εὐδοχιμῆσαι --- γενομένου. 18. 19 εἴ. ἸΙΌγΓαα) θυ 
»ἘὮΪ08. ϑοθγς ἅθογ ἀἷθ Ὑογβθῃυηρ" Ρ. 48. 
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σεως ἱχανὸς ἦν αὐτὸς ἑαυτῷ ὃ ϑεὸς χαὶ μετὰ τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν 

ὃ αὐτὸς ἔμενεν, οὐ μεταβαλών; διὰ τί οὖν ἐποίει τὰ μὴ ὄντα: ἢ ὅτι 

ἀγαθὸς χαὶ φιλόδωρος ἦν; εἶτ᾽ οὐχ ἑψόμεϑα οἱ δοῦλοι τῷ δεσπότῃ. 

ϑαυμάζοντες μὲν τὸν αἴτιον ὑπερφυῶς, τῆς δὲ χαϑ᾽ αὑτοὺς φύσεως μὴ 

8 ὑπερορῶντες: 

(6.) Εἰπὼν δὲ ,εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ“ προσεπιλέγει" χαὶ γίνου 47 

ἄμευπτος““ (θη. 11,1), ἀχολουϑία χαὶ εἱρμῷ χρώμενος. μᾶλλον μὲν 

οὖν ἐγχείρει τοῖς χαλοῖς, ἵνα εὐαρεστῇς" εἰ δὲ μή, τῶν γε ἁμαρτημάτων 

ἀπέχου, ἵνα μὴ τυγχάνῃς μέμψεως. ὁ μὲν γὰρ χατορϑῶν ἐπαινετός, ὃ 

10 δὲ μὴ ἀδιχῶν οὐ ψεχτός. χαὶ τὸ μὲν πρεσβυτιχὸν ἄϑλον χατορϑοῦσι 48 

πρόχειται, τὸ εὐάρεστον, τὸ δεύτερον δὲ μὴ ἁμαρτάνουσι, τὸ ἄμεμπτον. 

τάχα δὲ χαὶ γενέσει τῇ ὕνητῇ τὸ μὴ διαμαρτάνειν ἴσον καὶ τὸ αὐτὸ 

γράφεται τῷ χατορϑοῦντι. ,τίς γάρ,“ ὡς ὃ ᾿Ιώβ φησι, καθαρὸς ἀπὸ 

ῥύπου, χἂν μία ἡμέρα ἐστὶν ἢ ζωή“ (100 14,4); ἄπειρα μέν ἐστι τὰ 49 

Ι5 χαταρρυπαΐνοντα τὴν ψυχήν, ἅπερ ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι παντε- 

λῶς οὐχ ἔνεστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγχης παντὶ ϑνητῷ συγγενεῖς 

χῆρες, ἃς λωφῆσαι μὲν εἰχός, ἀναιρεϑῆναι δ᾽ εἰσάπαν ἀδύνατον. δίχαιον 80 

οὖν ἢ φρόνιμον ἢ σώφρονα ἣ συνόλως ἀγαθὸν τέλειον ἐν πεφυρμένῳ 

βίῳ ζητεῖ τις; στέργε, χἄν μὴ ἄδιχον ἣ μὴ ἄφρονα ἣ μὴ ἀχόλαστον ἢ 

Ὁ μὴ παντελῶς φαῦλον εὔρῃς. ἀγαπητὸν γὰρ αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, 

1 ὁ ϑεὸς χαὶ 1): καὶ φίλος οοἀά. τοῦ ὈΒΌΨΠΗ; οὐ. σοὐά. Μ 2 ἔμενεν οοαἀ. : ἔμεινε 
1), ἔμεινεν ν οὐ μεταβαλών οα!. Ὁ οὖν 1): γοῦν οοἠά. ἣ ὅτι Ὁ: ὅτι οοἀα. 
ὃ οὐχ ἑψόμεϑα Ὁ: οὐχ ἐφεψόμεϑα οοὐά. 10 πρεσβύτατον οοπίοΐϊο, πρῶτον λΙδῃρ. 

12 διαμαρτάνον εοηΐ. Μαηρ. 1ὃ χατορϑοῦν εοηϊεΐο 14 χἂν (εὖ εοπὶ. Οοδῃ 

ἐστὶν] γένηται ςοηϊςὶο (εἴ. ΕΧΧ ΑἸοχ.) μὲν (γάρ) οοηΐοεῖο 15 τὴν ψυχήν οοαά. 
ὈΚ Βατῦ.: ἡμῶν τὴν ζωήν 6 }Ὲ 18. 16 παντελῶς Α]): χαϑαρῶς Β, χαὶ παν- 

τελῶς τς. }} 11 μέν πως εἰχός ΟΠ)Ὰ 19 ζητεῖ τις] ζητεῖς σοηΐςεΐο, ζητεῖ τίς 

σοῃὶ. Οὐδη 20 εὕρῃς δετῖρδί: εὑρήσεις εοὐά. ἀνατροπαὶ 1): ἀποτροπαὶ ἐςο0αὰ. 

9, ὃ ΡΙδἰοηΐβ ΤΊ). Ρ. 29 ΠΕ. 14-- τ ὈΟ (ο]. 41. ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομα- 

ζομένων, ὈῈ [0]. θ6Ἵν 08: ἐχ τοῦ περὶ τῶν χατονομαζομένων: ἄπειρα τὰ χαταρρυπαίνοντα 

ἐννν͵ ἅπερ οὐχ ἔνεστιν ἀπολούσασϑαι παντελῶς" πάντως γὰρ λείπονται χηλίδες τινὲς τῷ 
ϑνητῷ, ἃς ὑπολωφῆσαι μέν πως εἰχός ἐστιν, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰσάπαξ ἀμήχανον. --- ΠΚ 

[0]. 98. οἱ 1160τ ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: πολλὰ χαὶ ἄπειρα τὰ τοῦ χόσμου 
χαχὰ καταρρυπαίνοντα, ἴθ πὰ μίδηθ ςσοηεϊηἶ οὐαὶ οοαά., πἰδὶ αυοα [ο]. 98. χῆραι" λοφίσαι 
μὲν γὰρ εἰχός οἱ εἰς ἅπαξ 50γ 11, [0]. 116 χῆραι ἃς λοφίσαι μὲν εἰχός. ἀοδίηϊ! αἱ ΠΟ ΠΕ, 
-- Βαγθογίπυβ 1 168: τὰ χαταρρυπαίνοντα τὴν Ψυχὴν ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι παν- 
τελῶς οὐχ ἔστιν. ἀπολείπονται γὰρ ἐξ ἀνάγχης παντὶ ϑνητῷ συγγενῆ σχηνώματα. λωφῆσαι 
μὲν γὰρ αὐτὰ εἰχός, ἀναιρεϑῆναι δὲ εἰς ἅπαξ ἀδύνατον. 20. 166,1 ρετρὶι 60])Ὲ 

]. ς. ἀγαπητὸν γὰρ (οὖν 1)0) αἱ τῶν χαχιῶν ἀνατροπαί, ἐπεὶ ἡ (ἡ οἴῃ. ὈῈ) ἀρετῆς ἐντελὴς 
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τῶν δ᾽ ἀρετῶν ἣ ἐντελὴς χτῇσις ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ κχαϑ᾽ ἡμᾶς. 

δ] εὐλόγως οὖν ἔφη: γίνου ἄμεμπτος“ (6φη. 17,1), μέγα πλεονέχτημα 

πρὸς εὐδαίμονα [ βίον ὑπολαβὼν εἶναι τὸ ἀναμάρτητον χαὶ ἀνυπαίτιον. Ρ. δ86 ΚΝ. 

τῷ δὲ ὑἡρημένῳ ζῆν τὸν τρόπον τοῦτον χαὶ χλῇρον χατὰ διαϑήχας ἀπο- 

δ2 λείψειν ὁμολογεῖ τὸν ἁρμόζοντα δοῦναι μὲν ϑεῷ, λαβεῖν δὲ σοφῷ. φησὶ ὃ 

γάρ’ οϑήσω τὴν διαϑήχην μου ἀνὰ μέσην ἐμοῦ χαὶ ἀνὰ μέσον σοῦ“ 

(6οη. 117, 2). διαϑῆχαι δὲ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ γράφονται τῶν δωρεᾶς ἀξίων, 

ὥστε σύμβολον εἶναι διαϑήκην χάριτος, ἣν μέσην ἔϑηχεν ὁ ϑεὸς ἑαυτοῦ 

δ8 τε ὀρέγοντος χαὶ ἀνθρώπου λαμβάνοντος. ὑπερβολὴ δὲ εὐεργεσίας τοῦτό 

ἐστι, μὴ εἶναι ϑεοῦ χαὶ ψυχῆς μέσον, ὅτι μὴ τὴν παρϑένον χάριτα. 10 

τὸν δὲ περὶ διαϑηχῶν σύμπαντα λόγον ἐν δυσὶν ἀναγέγραφα συντάξεσι 

χαὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ παλινῳδεῖν ἑχὼν ὑπερβαίνω χαὶ ἅμα μὴ βουλόμενος 

ἀπαρτᾶν τὸ συμφυὲς τῆς πραγματείας. 

δ4 (1.) Λέγεται δ᾽ ἑξῆς" ,ἔπεσεν ᾿Αβραὰμ ἐπὶ πρόσωπον“ (ἰν]ά. 8). 

ἂρ᾽ οὐχ ἔμελλεν ὑποσχέσεσι ϑείαις γνῶναί τε ἑαυτὸν χαὶ τὴν τοῦ ϑνητοῦ 16 

Ἱένους οὐδένειαν χαὶ πεσεῖν παρὰ τὸν ἑστῶτα εἰς ἔνδειξιν τῆς ὑπολή- 

ψεως, ἣν περὶ ἑαυτοῦ τε ἔσχε καὶ ϑεοῦ, ὅτι ὁ μὲν χατὰ τὰ αὐτὰ ἑστὼς 

χινεῖ τὴν σύμπασαν στάσιν, οὐ διὰ τῶν σχελῶν «--- οὐ γὰρ ἀνθρωπό- 

δῦ μορφὸς --- ἀλλὰ τὴν ἄτρεπτον χαὶ ἀμετάβλητον ἐμφαίνουσαν, ὁ δ᾽ 

οὐδέποτε ἐν ταὐτῷ βεβαίως ἱδρυμένος ἄλλοτε ἀλλοίας δέχεται μεταβολὰς Ὁ 

χαὶ ὑποσχελιζόμενος, ὁ δυστυχής, --- ὄλισϑος γὰρ σύμπας ὁ βίος ἐστὶν 

δ6 αὐτῷ --- μέγα πτῶμα πίπτειν; ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἄχων ἀμαθής, ὁ δ᾽ ἑχὼν 
,, » , Ὶ , - , ᾿ ᾿ ΄ 

εὐάγωγος" οὔ χάριν χαὶ ἐπὶ πρόσωπον πεσεῖν λέγεται, ἐπὶ τὰς αἰσϑήσεις, 

ἐπὶ τὸν λόγον, ἐπὶ τὸν νοῦν, μονονοὺ βοῶν χαὶ χεχραγώς, ὅτι πέπτωχε 

-.--...-...-...-. .. ..---. ....-ς.-ς-ς-ς-.:.-Ἐ.-.-᾽-Ἐ.Ἐ Ἐ  - “.ἅ. 

1 ἐντελὴς 1): παντελὴς σοὐά. 4 δ᾽ τὸν δὲ ἡρημένον οἱ ἀπολήψεσθαι οσοπίεϊο 
1 ἀξίων) ἀξί ἴῃ τγα8. Β 11 τὸν] τῶν Α ἀναγεγραφὼς σοπίοϊο 
συντάξεσι Μδηρ.: πράξεσι οοαί. 12 ρτ. χαὶ] ὃν οοηΐ. δι. 16 ὑφηγήσεσι 
οοηΐ. δίδῃρ. 16 οὐδένειαν 5ογρ8ὶ : οὐϑένειαν σοαα. 18 τὴν πᾶσαν σύστασιν 
οοπὶ. Μδηρ. σύμπασαν φύσιν (γε γένεσιν) {χινούμενος αὐτὸς κίνησιν) οὐ (τὴν) διὰ 
σοῃϊςὶο οὐ (τὴν) διὰ σχελῶν (χίνησιν) Ματκὶδηά 18. 19 ἀνθρωπόμορφος 

(ὃ ϑεός) σοπὶς}0 19 τὴν (τὸ) σοηΐ. ΟΟἢη ἐμφαίνων οὐσίαν Ματκὶδηὰ 20 ἄλλας 
οοηὶ. Μδῃρ. δεχόμενος [Ὁ 21 ὁ δυστυχής οοἀά.: δυστυχής ἐστιν Ὁ 

ἐστὶν οὔ. ΒΒ, δηΐθ ὁ ρο8. " 22) ἀσταϑής σοπὶ. Μδηρ. 

χτῆσιὶς ἀδύνατος ἀνθρώπῳ τῷ (τὸ 1[)6) χαϑ᾽ ἡμᾶς. Ἴ. 8 ὈᾺΚ [ὁ]. 1δθν ὈΗ 
[ο]. 199: τοῦ αὐτοῦ: διαϑῆκχαι ἐπ᾽ --- χάριτος. 19---2.2 Π)}Ὲ (ο]. 1265: Φίλωνος ἐκ 
τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων: ὁ μηδέποτε---αὐτῷ. δοαυυσπίῃγ, νογδ κάλλιστα γοῦν εἴ- 

ρηταί τινι’ βέβαιος ἴσϑι χαὶ βεβαίοις χρῶ φίλοις. 
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μὲν αἴσϑησις ἐξ αὑτῆς αἀδυνατοῦσα αἰσθάνεσθαι, εἰ μὴ προμηϑείᾳ τοῦ 

σωτῆρος ἀνεγερϑείη πρὸς τὴν τῶν ὑποχειμένων σωμάτων ἀντίληψιν, 

πέπτωχε δὲ χαὶ ὁ λόγος ἑρμηνεῦσαί τι τῶν ὄντων ἀδυνατῶν, εἰ μὴ διαν- 

οἴξας τὸ στόμα χαὶ τὴν γλῶτταν ἀρϑρώσας ὁ τὸ φωνητήριον ὄργανον 

χατεσχευαχὼς χαὶ ἁρμοσάμενος πλήξειε τοὺς φϑόγγους μουσιχῶς, πέπτωχε 

δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς νοῦς τὰς χαταλήψεις ἀφῃρημένος, εἰ μὴ παλιν αὐτὸν. 

ἐγείρας ὃ ζῳοπλάστης ἰδρύσαιτο χαὶ ἐνομματώσας ὀξυδερχέσι χόραις ἀγαγοι 

πρὸς τὴν τῶν ἀσωμάτων ϑέαν πραγμάτων. 

δῖ Μ. (8.) 1 ̓Αγάμενος οὖν τὸν αὑτὸν ἀποδιδράσχοντα τρόπον χαὶ ἑχούσιον δ7 

Ι0 πτῶμα πίπτοντα διὰ τὴν ὁμολογίαν ἣν ὡμολόγησε περὶ τοῦ ὄντος, ὅτι 

πρὸς ἀλήϑειαν ἑστὼς ἕν ἦν ἄρα, τῶν μετ᾽ αὐτὸ τροπὰς χαὶ μεταβολὰς 

παντοίας ἐνδεχομένων, ἐνηχεῖ τε χαὶ λόγου μεταδίδωσι φάσχων: ,χἀγώ, 

ἰδοὺ ἢ διαϑήχη μοὺ μετὰ σοῦ“ (θη. 117,4). τοῦτο δὲ τοιοῦτον ὗὑπο- δδ 

βάλλει νοῦν’ εἴδη μὲν διαϑήχης ἐστὶ πάμπολλα χάριτας χαὶ δωρεὰς 

16 τοῖς ἀξίοις ἀπονέμοντα, τὸ δ᾽ ἀνώτατον γένος διαϑηχῶν αὐτὸς ἐγώ εἰμι. 

δείξας γὰρ ἑαυτόν, ὡς ἐνὴν δειχϑῆναι τὸν ἄδειχτον, διὰ τοῦ φάναι 

»χαγὼ “ἐπιλέγει: οἰδοὺ ἢ διαϑήχη μου“. ἢ πασῶν χαρίτων ἀρχή τε 

χαὶ πηγὴ αὐτός εἰμι ἐγώ. τοῖς μὲν γὰρ δι᾿ ἑτέρων τὰς εὐεργεσίας 589 

εἴωϑε προτείνειν ὁ ϑεύς, ἧς. ὕδατος, ἀέρος, ἡλίου, σελήνης, οὐρανοῦ, 

Ὁ δυνάμεων ἄλλων ἀσωμάτων, τοῖς ὃὲ δι᾿ ἑαυτοῦ μόνου, χλῆρον ἀποφήνας 

τῶν λαμβανόντων ἑαυτόν, οὖς εὐδέως χαὶ προσρήσεως ἑτέρας ἠξίωσε. 

ἔγεται γὰρ ὅτι ,οὐ χληϑήσεται τὸ ὄνομά σου ᾿Αβράμ, ἀλλ᾽ ἔσται τὸ 60 

ὄνομά σου ᾿Αβραάμ“ (ὅφθη. 117,5). ἔνιοι μὲν οὖν τῶν φιλαπεχϑημόνων 

χαὶ μώμους ἀεὶ τοῖς ἀμώμοις προσάπτειν ἐθελόντων οὐ σώμασι μᾶλλον 

35 ἢ πράγμασι χαὶ πόλεμον ἀχήουχτον πολεμούντων τοῖς ἱεροῖς πάνθ᾽ ὅσα 

μἢ τὸ εὐπρεπὲς ἐν λόγῳ διασῴζειν δοχεῖ σύμβολα φύσεως τῆς ἀεὶ 

χρύπτεσθαι φιλούσης ὑπάρχοντα μετὰ ἀχριβοῦς ἐρεύνης φαυλίσαντες 

ἐπὶ διαβολῇ προφέρουσι, διαφερόντως ὃὲ τὰς τῶν ὀνομάτων μεταϑέσεις. 

χαὶ πρῴην ἤχουσα χλευάζοντος χαὶ χαταχερτομοῦντος ἀνδρὸς αϑέου χαὶ 6] 

80 ἀσεβοῦς, ὃς ἐτόλμα λέγειν: μεγάλαι δὴ χαὶ ὑπερβάλληυσαι δωρεαί, ἅς 

φησι Μωυσῆς τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ὀρέγειν" στοιχείου (γὰρ) προσϑήχῃ, 

] αὐτῆς ς06α. 9. δεόντων οοηΐ. Μδηρ. 4 γλῶσσαν ὃ πλήξειε 
ΒΓ ρ8ὶ : πλήξει οοὐά., πλήξῃ ὁοηϊ. δδηρν. Ἵ ἀνάγοι οοηΐ. δίδῃηρ. 9 αὑτὸν 

80Γρ5ὶ: αὐτὸν οοαι.. τρόπον (τινὰ) οοηϊ. δίδῃρ. 12 παντοίας ίδηρ.: παν- 
τοίων Ἑςοαα. 10 ἀνωτάτω ΠΟΠΪΟΪΟ 10. 11 ὡς ἐνὴν - μου οτῃ. 1} 

20 ἐμφανὲς οοηΐ. Μδηρ. 21 μετὰ] δίχα οοπίεἷο, (ο7) μετὰ γο] μετ᾽ (09Χ) “ΟΠ ΐ. 

Οοὔπ; δᾶθς οηΐ οὑπὶ φαυλίσαντες σΘοη πη σθηἀα νἱἀσηίαγ 80 δὴ Μδῃρ.: δὲ σ0α6, 
81] Δωσῆς Δ γὰρ δααϊάϊὶ 
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τοῦ ἑνὸς ἄλφα, [στοιχείῳ περιττεύει] χαὶ πάλιν ἑτέρᾳ προσϑέσει τοῦ 

ῥῶ ϑαυμαστὴν ἡλίκην ἔδοξεν εὐεργεσίαν παρεσχῆσϑαι Ὁ Ὲ Ἀ τὴν ̓ Αβρὰμ 

γυναῖχα Σάραν Σάρραν ὠνόμασε δὶς τὸ ῥῶ παραλαβών: χαὶ ὅσα ὁμοιό- 

62 τροπα συνείρων ἀπνευστὶ χαὶ ἐπισαρχάζων ἅμα διεξήει. τῆς μὲν οὖν 

φρενοβλαβείας οὐχ εἰς μαχρὰν ἔδωχε τὴν ἁρμόζουσαν δίχην: ἀπὸ γὰρ ὅ 

μιχρᾶς καὶ τῆς τυχούσης προφάσεως ἐπ᾽ ἀγχόνην ἧξεν, ἵν᾿ ὁ μιαρὸς 

χαὶ δυσχάϑαρτος μηδὲ χαϑαρῷ ϑανάτῳ τελευτήσῃ. (9.) δικαίως δ᾽ ἄν 

ἡμεῖς ὑπὲρ τοῦ μὴ χαὶ ἕτερον τοῖς αὐτοῖς ἁλῶναι τὰς ὑπονοίας ἐχκό- 

ψαιμεν, φυσιολογοῦντες χαὶ αἀποδειχνύντες τὰ λεγόμενα ταῦτα πάσης 

68 ἐπάξια σπουδῆς. οὐ (γὰρ) γράμματα ἄφωνα ἣ φωνήεντα ἢ συνόλως 10, 

ῥήματα χαὶ ὀνόματα χαρίζεται ὁ ϑεός, [ ὁπότε χαὶ γεννήσας φυτά τε ῥ. 588 

αὖ χαὶ ζῷα ἐχάλεσεν ὡς πρὸς ἡγεμόνα τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐχ πάντων 
δι’ ἐπιστήμην ἐχώρισεν, ἵν᾿ ἑκάστοις τὰ οἰχεῖα ὀνόματα ϑῆται’' πᾶν“ 

γάρ φησιν ,ὃ ἄν ἐχάλεσεν ὁ ᾿Αδάμ, τοῦτο ὄνομα τοῦ χληϑέντος ἦν“ 

04 (6 φοη. 2.19). εἶϑ᾽ ὅπου οὐδὲ τὰς ὁλοχλήρους ϑέσεις τῶν ὀνομάτων ὁ 15 

ϑεὸς ἠξίωσεν ἐπιφημίζειν, ἐπιτρέψας ἀνδρὶ σοφῷ, τῷ γένους ἀνϑρώ- 

πων ἀρχηγέτῃ, τὸ ἔργον, ὑπονοεῖν ἄξιον, ὅτι μέρη τῶν ὀνομάτων ἣ 

συλλαβὰς ἢ Ἰράμματα, οὐ φωνήεντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἄφωνα, αὐτὸς 

προσετίϑει χαὶ μεϑήρμοζε, χαὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ προφάσει δωρεᾶς καὶ ὑπερβαλ- 

Οὗ λούσης εὐεργεσίας; οὐχ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα χαραχτῆρες 30 
δυνάμεών εἰσι, βραχεῖς μεγάλων, αἰσϑητοὶ νοητῶν, φανεροὶ ἀδήλων" αἱ 

δὲ δυνάμεις ἐν δόγμασιν ἀρίστοις, ἐν ἀψευδέσι καὶ χαϑαραῖς ὑπολήψεσιν, 

ἐν ψυχῆς βελτιώσεσιν ἐξετάζονται. τὸν δὲ ἔλεγχον λαμβάνειν εὐμαρὲς 

1 στοιχείῳ περιττεύει 866] 8], στοιχείου περιττοῦ ΜατκΙδηα ἑτέρου σοηϊοΐο 

προσϑέσει βετγίρδὶ: προσϑείς οοὐά., προσϑήχῃ Ματγκϊδηά τοῦ δοΙίρβὶ: τὸ ἌἽοαά. 
9 (τὸν μὲν γὰρ ᾿Αβρὰμ Αβραάμ προσϑεὶς ἕτερον ἄλφα χαὶ) τὴν σοηϊοῖο ροϑί τὴν 
864. δὲ δηρ. Ἄβραμ Β 8 τὸ Ηοοβοἢ.: τὴν σοεα. 4, 5 οὖν φρενοβλα- 
βείας βὐογὶρβὶ : φρενοβλαβείας οὖν εοἀά. 8 χαὶ οα. Β τὰς (τοιαύτας) σοηϊεΐο 
(χακὰς) ὑπονοίας οοηΐ. Νηρ. 9 ταῦτα Β: ταῦτα τὰ α ἁπάσης (ο1ι. 

τὰ) οοηϊ. δῃηρ. 10 γὰρ δααϊαὶ φωνάεντα 11 γεννήσας δἰίογΓυπι ν 

ογδϑὶ! ἢ 12. ὃν βογίρϑι: ὃς σοαα. 12. 18 ὃς καὶ πάντων δι᾽ ἐπιστήμης ἐχώρησε 
οοπὶ. δηρ. 18 πᾶν οχ ΠΧΧ δΜίαδηρ.: πάντα Ἄοοἀά. 14 δὴ αὐτὸ οοηϊοεῖο 
15 ὁπότε οσοηΐ. ΟΟἢ 1606. 17 ἀρχηγέτη ἀνθρώπων Β 18 φωνάεντα ΑΒ 
28 ψυχῆς βελτιώσεσιν Μδηφ.: ψυχαῖς βελτίοσιν οοαά. 

2053η4ᾳ. Ογίφ. (Ὀπιμιθη!. ἴθ ὅεη. ρ. ὅ6 (αα Οεη. 17,5): τὰς ἑρμηνείας τῶν ὀνομάτων ζήτει" 

δυνάμει γὰρ ὠνομάσθησαν ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἀλλὰ μὴν χαὶ τοῦτο χρὴ εἰδέναι, ὅτι 
τὰ ὀνόματα ἕξεών ἐστι χαὶ καταστάσεων χαὶ δυνάμεων δηλωτιχά- ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν τὴν 

ἐπιτηδειότητα τοῦ ὀνομαζομένου. Ποπιϊί. ἐπ Νιι. Δ ᾺΡ ὃ ν. 866 (εἴ. οἰἴδιυ ῬὨ]οη δ 

υδοδί. ἴῃ θη. {Π ὃ 48). 
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τὴν ἀρχὴν ποιησαμένοις ἀπὸ τοῦ νυνὶ μετονομασϑέντος. ᾿Αβρὰμ γὰρ 

ἑρμηνεύεται μετέωρος πατήρ, ᾿Αβραὰμ δὲ πατὴρ ἐχλεχτὸς ἠχοῦς. ᾧ δὲ 

διαφέρει ταῦτ᾽ ἀλλήλων, εἰσόμεϑα σαφέστερον, ἐπειδὰν τὸ δηλούμενον 

ὕφ᾽ ἑχατέρου πρότερον ἀναγνῶμεν. μετέωρον τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν 

τὸν ἀπὸ γῆς ἑαυτὸν εἰς ὕψος αἴροντα χαὶ ἐπισχοποῦνια τὰ μετάρσια, 

μετεωροπόλον τε᾿ χαὶ μετεωρολογιχόν, ἐρευνῶντα τί ἡλίου μέγεϑος, τίνες 

αὐτοῦ φοραί, πῶς τὰς ἐτησίους ὥρας διανέμει προσιὼν χαὶ ἐξαναχωρῶν 

πάλιν ἰσοταχέσι ταῖς ἀναχυχλήσεσι, χαὶ σελήνης περὶ φωτισμῶν, σχης- 

ματισμῶν, μειώσεως, αὐξήσεως, χαὶ τῶν. ἄλλων ἀστέρων χινήσεως, 

ἀπλανοῦς τε χαὶ πεπλανημένης. ἢ γὰρ τούτων ἐξέτασις οὐχ ἀφυοῦς 

χαὶ ἀγόνου Ψυχῆς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα εὐφυοῦς χαὶ δυναμένης 

ὁλόχληρα χαὶ τέλεια γεννᾶν ἔγγονα. διὸ χαὶ τὸν μετεωρολογιχὸν ,πατέρα“ 

εἶπεν, ὅτι οὐχ ἄγονος σοφίας. (10.) τὰ μὲν οὖν τοῦ ᾿Αβρὰμ σύμβολα 

οὕτως ἀχριβοῦται, τὰ δὲ τοῦ ᾿Αβραάμ, ὡς ὑποδείξομεν: ἣν δὲ τρία, 

πατὴρ καὶ ἐχλεχτὸς χαὶ ἠχοῦς. φαμὲν δὴ τὴν μὲν ἠχὼ τὸν προφοριχὸν 
ἤ -- ἤ 4 -« ν ’ , 

εἶναι λόγον --- τοῦ γὰρ ζῴου ἠχεῖον ὄργανόν ἐστι τὸ φωνητήριον ---᾿ 

τούτου δὲ πατέρα τὸν νοῦν --- ἀπὸ γὰρ διανοίας ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς 

φέρεται τὸ τοῦ λόγου νᾶμα ---, [ ἐχλεχτὸν δὲ τὸν τοῦ σοφοῦ" ὅ τι γὰρ 

ἄριστον, ἐν τούτῳ. χατὰ μὲν οὖν τοὺς προτέρους χαραχτῆρας ὁ φιλη- 

μαϑὴς χαὶ μετεωρολέσχης ἐσχιαγραφεῖτο, χατὰ δὲ τοὺς ἀρτίως ὑποτυ- 

πωϑθέντας ὁ φιλόσοφος, μᾶλλον δ᾽ ὁ σοφὸς ἐδηλοῦτο. μηχέτ᾽ οὖν ὀνο- 

μάτων ἀλλαγὴν ὑπολάβῃς χαρίζεσϑαι τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ διὰ συμβόλων ἠϑῶν 

ἐπανόρθωσιν. τὸν γὰρ πραγματευόμενον τὰ περὶ φύσεως οὐρανοῦ πρό- 

τερον, ὃν μαϑηματιχὸν ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ἐπὶ τὴν μετουσίαν χαλέσας 

ἀρετῆς σοφὸν χαὶ ἀπέδειξε χαὶ ὠνόμασεν, ἐπιφημίσας τὸν μεταχαραχ- 

ϑέντα τρόπον, ὡς μὲν ᾿'Εβραῖοι εἴποιεν ἄν, ᾿Αβραάμ, ὡς δ᾽ ἂν “ἕλληνες, 

πατέρα ἐχλεχτὸν ἡχοῦς. τίνος γάρ, φησίν, ἕνεχα χορείας χαὶ περιόδους 

ἀστέρων ἐρευνᾷς χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἄνω πρὸς αἰϑέρα πεπήδηχας: 

ἂἀρ᾽ ἵνα αὐτὸ μόνον τὰ ἐχεῖ περιεργάσῃ; καὶ τίς ἐχ τῆς τοσαύτης περι- 

εργίας γένοιτ᾽ ἄν ὠφέλεια: τίς χαϑαίρεσις ἡδονῆς; τίς ἐπιϑυμίας ἀνα- 

τροπή; τίς λύπης ἢ φόβου χατάλυσις; ποία παϑῶν, ἃ χλονεῖ χαὶ συγχεῖ 
᾿ τὴν υ ἦν ὲ ὩΞΆ ϑά “Δ δένὸ ὑδὲ »", λος ἰ Α « 

ἣν ψυχὴν, ἐχτομὴ; χαϑαπὲρ γὰρ ὀέενόρων οὐδὲν ὀφελος, εἰ μὴ χαρπῶν 
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Ι Ἄβραμ Β 4 ὑφ᾽ 50Γ͵ρ5ὶ: ἀφ᾽ ςοἀᾷ. ἀναγνῶμεν) ἀνοίγωμεν οοπὶ. Μδηρ., ἀχριβώ- 
σωμεν (εἴ. Ἰἰη. 14) να] ἐρευνήσωμεν 6 ρΓ. Ποπϊοῖο, γνῶμεν ἐοηΐ. (Ὅδη 8 πέρι οοἀά. 

18 Ἄβραμ αὶ 16 ἠχοῦν οοηϊ. δΙδηρ. 20 ἐσχιογραφεῖτολ 29 ἵν᾽Β τοιαύτης σοηϊοῖο 

2544. οἵ. ΑἸΔΌτοβ. ἀθ Αὐτ. 4,21. 
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οἰστιχὰ γένοιτο, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον οὐδὲ φυσιολογίας, εἰ μὴ μέλλοι 

χτῇσιν ἀρετῆς ἐνεγχεῖν. ὁ γὰρ χαρπὸς αὐτῆς οὗτός ἐστι. διὸ χαὶ τῶν 

πάλαι τινὲς ἀγρῷ τὸν χατὰ φιλοσοφίαν ἀπειχάσαντες λόγον φυτοῖς μὲν 

ἐξωμοίωσαν τὸ φυσιχὺν μέρος, αἱμασιαὶς δὲ χαὶ περιβόλοις τὸ λογικόν, 

χαρπῷ δὲ τὸ ἠϑιχόν, ὑπολαβόντες χαὶ τὰ ἐν χύχλῳ τείχη φυλαχῇς ἕνεχα 

τοῦ καρποῦ χατεσχευάσϑαι πρὸς τῶν ἐχόντων χαὶ τὰ φυτὰ δεδημιουρ- 

γῆσθϑαι γενέσεως χαρποῦ γάριν. οὕτως οὖν ἔφασαν χαὶ ἐν φιλοσοφία 

δεῖν τήν τε φυσιχὴν χαὶ λογιχὴν πραγματείαν ἐπὶ τὴν ἡϑιχὴν ἀναφέ- 

ρεσϑαι, ἡ βελτιοῦται τὸ ἦϑος χτήσεως ὁμοῦ χαὶ γρήσεως ἀρετῆς ἐφιέ- 

μενον. τοιαῦτα ἐδιδάχϑημεν περὶ τοῦ λόγῳ μὲν μετονομασϑέντος, ἔργῳ 

δὲ μεταβαλόντος ἀπὸ φυσιολογίας πρὸς τὴν ἠϑιχὴν φιλοσοφίαν χαὶ μετα- 

ναστάντος ἀπὸ τῆς περὶ τὸν χόσμον ϑεωρίας πρὸς τὴν τοῦ πεποιηχότος 

ἐπιστήμην, ἐξ ἧς εὐσέβειαν, χτημάτων τὸ χάλλιστον, ἐχτήσατο. (11]1.) 

τὰ δὲ περὶ τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ Σάρας νῦν ἐροῦμεν’ χαὶ γὰρ αὔτη μετο- 

νομάζεται εἰς Σάρραν χατὰ τὴν τοῦ ἑνὸς στοιχείου πρόσϑεσιν τοῦ ῥῶ. 

τὰ μὲν οὖν ὀνόματα ταῦτα, τὰ δὲ τυγχάνοντα μηνυτέον: ἑρμηνεύεται 

Σαρα μὲν [ἀρχή μου, Σάρρα δὲ ἄρχουσα. τὸ μὲν οὖν πρότερον εἰδιχῇς 

σύμβολον ἀρετῆς ἐστι, τὸ δ᾽ ὕστερον Ἱενιχῆς. ὅσῳ δὲ γένος εἴδους δια- 

φέρει χατὰ τὸ ἔλαττον, τοσούτῳ τὸ δεύτερον ὄνομα τοῦ προτέρου" τὸ 

μὲν γὰο εἶδος χαὶ βραχὺ χαὶ φϑαρτόν, τὸ δὲ γένη: πολύ τε αὖ χαὶ 

ἄφϑαρτον. βούλεται δὲ ὃ ϑεὸς ἀντὶ μιχρῶν χαὶ φϑαρτῶν μεγάλα χαὶ 

ἀϑάνατα χαρίζεσθαι, χαὶ ἐμπρεπὲς αὐτῷ τὸ ἔργον. ἣ μὲν (γὰρ) ἐν τῷ 

σπουδαίῳ φρόνησις αὐτοῦ μόνου ἐστὶν ἀρχή, καὶ οὐχ ἂν ἁμάρτοι ὁ ἔχων, 

εἰ λέγοι’ ἀρχή μού ἐστιν ἢ ἐν ἐμοὶ φρόνησις" ἣ δὲ ταύτην τυπώσασα, 

ἢ γενιχὴ φρόνησις, οὐχέτι τοῦ δεῖνός ἐστιν ἀρχή, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀρχή. 

τοιγαροῦν ἐχείνη μὲν ἥ ἐν εἴδει τῷ ἔχοντι συμφϑαρήσεται, ἢ δὲ σφρα- 

ηδος τρόπον αὐτὴν τυπώσασα παντὸς ἀπηλλαγμένη ϑνητοῦ διατελέσει 

πρὸς αἰῶνα ἄφϑαρτος. οὕτω χαὶ τῶν τεχνῶν αἴ μὲν ἐν εἴδει συναπόλ- 

λυνται τοῖς χτησαμένοις, γεωμέτραις, γραμματιχοῖς, μουσιχοῖς" αἱ δὲ 

γενικαὶ μένουσιν ἀνώλεϑροι. προσυπηγράφει δὲ ἀναδιδάσχων ἐν ταὐτῷ, 

10 

1 δὴ Μαηρ.: δὲ οοαά. οὐδὲ 50Γρ5ὶ: οὐδὲν ο0αα, ὅ ὑπολαβόντες Μδῃξ.: 
ἀπολαβόντες οοαὰ. 14. ἐρευνῶμεν οοηΐεῖο αὕτη Οὐδη: αὐτὴ οοἀά. 
18 γένους εἶδος σοηΐ. Μδηρ. (864. 58:6 βογΌ. οἰΐδα ᾿ἷπ. 19 τὸ πρότερον ὄνομα τοῦ δευ- 

τέρου) 19 χατὰ τὸ ἔλαττον 566]. (ἢ η τοῦ προτέρου ὄνομα Κὶ 

22 γὰρ δι 4], οὖν δ΄. Μίαπρσ., 24 λέγοι Β0Γρ81: λέγει σο0αα. 

2 544. γ΄. Υ0]. 11 δὰ ρμ. 98,1. 115ᾳ4η. εἴ. Αἰιρῦτοβ. 1]. ς. 4,31. 
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ὅτι χαὶ πᾶσα ἀρετὴ βασιλίς ἐστι χαὶ ἄρχουσα χαὶ ἡγεμονεύουσα τῶν 

χατὰ τὸν βίον πραγμάτων. 

(12.) ᾿Αλλὰ καὶ τὸν ᾿Ιαχὼβ μετονομάζεσϑαι συμβέβηχεν εἰς τὸν 81] 

᾿Ισραήλ, οὐχ ἀπὸ σχοποῦ. διὰ τί; ὅτι ὁ μὲν ᾿Ιαχὼβ πτερνιστής, ὁ δὲ 

5. ᾿Ισραὴλ δρῶν τὸν ϑεὸν χαλεῖται. πτερνιστοῦ μὲν οὖν ἔργον ἀσχοῦντος 

ἀρετὴν τὰς βάσεις τοῦ πάθους, αἷς ἐφίδρυται, χαὶ εἴ τι ὀχυρὸν καὶ 

ἱδρυμένον ἐν αὐταῖς χινεῖν χαὶ σαλεύειν χαὶ ἀνατρέπειν --- ταῦτα δὲ οὐ 

δίχα ἀγωνίας ἀχονιτὶ φιλεῖ γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπειδάν τις τοὺς φρονήσεως 

ἄθλους διαϑλῶν γυμναάζηταί τε τὰ τῆς ψυχῆς γυμνάσματα χαὶ πρὸς 

10 τοὺς ἀντιπάλους χαὶ τραχηλίζοντας αὐτὴν λογισμοὺς παλαίῃ ---, τοῦ δὲ 

τὸν ϑεὸν ὁρῶντος τὸ μὴ ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ἀστεφάνωτον ἐξελϑεῖν, 

ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τῇ νίχῃ βραβεῖα ἄρασϑαι. τίς δ᾽ ἄν εὐανθέστερος χαὶ ἐπι- 82 

τηδειότερος πλέχοιτο νιχηφόρῳ ψυχῇ στέφανος ἣ δι᾿ οὗ τὸν ὄντα δυνή- 

σεται θεωρεῖν ὀξυδερχῶς: χαλόν γε ἀσχητιχῇ ψυχῇ πρόχειται τὸ ἄϑλον, 

16 ἐνομματωθϑῆναι πρὸς τὴν τοῦ μόνου ϑέας ἀξίου τηλαυγῇ κατανόησιν. 

(13.) ἄξιον δὲ ἀπορῆσαι, διὰ τί ὃ μὲν ᾿Αβραάμ, ἀφ᾽ οὗ μετωνομάσϑη, 88 
τῆς αὐτῆς προσρήσεως ἀξιοῦται μηχέτι χαλούμενος ὀνόματι τῷ προτέρῳ, 

ὁ ὃξ ᾿Ιαχὼβ προσρηϑεὶς ᾿Ισραὴλ οὐδὲν ἧττον αὖϑις παλιν ᾿Ιαχὼβ ἐπὶ 

91 Μ. πλέον ὀνομάζεται. [ λεχτέον οὖν ὅτι χαὶ ταῦτα χαραχτῆρές εἰσιν, οἷς ἥ 
20 διδαχτιχὴ τῆς ἀσχητιχῆς ἀρετῆς διαφέρει. ὁ μὲν γὰρ διδασχαλίᾳ βελτιω- 84 

ϑείς, εὐμοίρου λαχὼν φύσεως, ἣ περιποιεῖ τὸ ἄληστον αὐτῷ διὰ συνεργοῦ 

μνήμης, μονῇ χρῆται, ὧν ἔμαϑεν ἀπρὶξ ἐπειλημμένος χαὶ βεβαίως περι- 

ἐχόμενος: ὃ δ᾽ ἀσχητὴς ἐπειδὰν γυμνάσηται συντόνως, διαπνεῖ πάλιν 

χαὶ ὑπανίεται, συλλεγόμενος χαὶ ἀναχτώμενος τὴν ἐχ τοῦ πονεῖν τεϑρυμ- 

35 μένην δύναμιν, καθάπερ χαὶ οἱ τὰ σώματα ἀλειφόμενοι’ χαὶ γὰρ οὗτοι 

περὶ τὴν ἄσχησιν χαμόντες, ὡς μὴ χατὰ τὸ παντελὲς αὐτοῖς ἀπορραγεῖεν 

αἱ δυνάμεις διὰ τὸ σφοδρὸν καὶ σύντονον τῆς ἀϑλήσεως, ἔλαιον ἐπιχέ- 

ουσιν. εἶθ᾽ ὁ μὲν διδαχϑεὶς ἀϑανάτῳ χρώμενος ὑποβολεῖ τὴν ὠφέλειαν 8ὅ 

ἔναυλον χαὶ ἀϑάνατον ἴσχει, μὴ τρεπόμενος" ὃ δ᾽ ἀσχητὴς χαὶ τὸ ἑχού- 

80 σιον ἔχων αὐτὸ μόνον χαὶ τοῦτο γυμνάζων χαὶ συγχροτῶν, ἵνα τὸ οἰχεῖον 

4 ὅτι ὁχ Οο18]. 48 Μδηρ.: οι. ΑΒ 6 (τὸ) τὰς σοπίοϊο δἰἴογα χαὶ 
ο. Β ὀχυρῶς (ὁ. καὶ) γε] ὀχυρὸν χαὶ (βεβαίως) οομῃϊοίο 8 ἀχονιτὶ 
Μδηρ.: ἀπονητὶ οοαα. 139 χαὶ Α: ἢ Β 11 ταύτης τῆς σοὨ]οἷο 

τῆς αὐτῆς (ἀεὶ σοηΐ. Οοδη 19 πλεῖον Ἄσοαά. 90 διδαχτιχὴ Β: διδαχτὴ Α 

ἀσχητῆς οοηὶ. Μίδηρ, 22 μονῇ 8ογίρϑὶ : μόνη ο06α. ἐνειλημμένος ἙσΟοὨΪ οἷο 
24 ὑπανίσται Β, ὑπανίσταται οοηΐ. Μίδηρ. 24. 258 τεϑρυμμένην 8ογίρ5ὶ : τετρυμ- 

μένην εοἀά.,) τετρυμένην δηρ. 28 ὑποβολεῖ ἴῃ ὑποβολῇ οοτν. "ἢ 29 δ]ϊ. 
χαὶ Υἱά. 566]. 
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πάϑος τῷ γενητῷ χαταβάλῃ, χἄν τελειωϑῇ, χαμὼν πρὸς τὸ ἀρχαῖον 

80 ἐπάνεισι γένος. τλητιχώτερος μὲν γὰρ οὗτος, εὐτυχέστερος δ᾽ ἐχεῖνος" 

ὃ μὲν γὰρ χρῆται διδασχάλῳ ἑτέρῳ, ὁ δ᾽ ἐξ ἑαυτοῦ ζητεῖ τε χαὶ σχέ- 

πτεται χαὶ πολυπραγμονεῖ, μετὰ σπουδῆς ἐρευνῶν τὰ φύσεως, ἀδιαστάτῳ 

87 χρώμενος χαὶ συνεχεῖ πόνῳ. διὰ τοῦτο τὸν μὲν ᾿Αβραάμ, ἐπειδὴ μένειν ὅ 

ἔμελλεν ἐν ὁμοίῳ, μετωνόμασεν ὁ ἄτρεπτος ϑεός, ἵν᾽ ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος 

χαὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος τὸ μέλλον στήσεσϑαι παγίως 

ἱδρυϑῇ, τὸν δὲ ᾿Ιαχὼβ ἄγγελος ὑπηρέτης τοῦ ϑεοῦ, λόγος, ἵν᾿ ὅμολο- 

γηϑῇ μηδὲν εἶναι τῶν μετὰ τὸ ὃν ἀχλινοῦς καὶ ἀρρεποῦς αἴτιον βεβαιό- 

τῆτος, ἀλλ᾽ ἁρμονίας τῆς ὡς ἐν ὀργάνῳ μουσιχῷ περιεχούσης ἐπιτάσεις 10 

χαὶ ἀνέσεις φϑόγγων πρὸς τὴν τοῦ μέλους ἔντεχνον κρᾶσιν. 

88 (14.) ᾿Αλλὰ τριῶν ὄντων τοῦ γένους ἀρχηγετῶν, οἱ μὲν ἄχροι 

μετωνομάσϑησαν, ᾿Αβρααάμ τε χαὶ ᾿Ιαχώβ, ὃ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ τῆς αὐτῆς 

ἔλαχεν εἰς ἀεὶ προσρήσεως. διὰ τί; ὅτι ἢ μὲν διδαχτικὴ ἀρετὴ καὶ ἄσχη- 

τιχὴ δέχονται τὰ πρὸς βελτίωσιν --- ἐφίεται γὰρ δὴ ὃ μὲν διδασχόμενος 15 

ἐπιστήμης ὧν ἀγνοεῖ, ὃ δὲ ἀσχήσει χρώμενος στεφάνων χαὶ τῶν προ- 

χειμένων ἄϑλων φιλοπόνῳ καὶ φιλοθεάμονι ψυχῇ ---- τὸ δ᾽ αὐτοδίδακτον 

χαὶ αὐτομαϑὲς γένος, ἅτε φύσει μᾶλλον ἣ ἐπιτηδεύσει συνιστάμενον, ἐξ 
ἀρχῆς ἴσον χαὶ τέλειον χαὶ ἄρτιον ἠνέχϑη, [ μηδενὸς ἐνδέοντος τῶν εἰς ρ. 4921 

89 πλήρωσιν ἀριῦμοῦ. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ τῶν τοῦ σώματος ἐπιτηδείων προστάτης Ὁ 

᾿Ιωσήφ' ἀλλάττει γὰρ τοὔνομα, Ψονθομφανὴχ ὑπὸ τοῦ τῆς χώρας βασι- 

λέως ἐπιχληϑείς (θη. 41, 40). ὃν δὲ λόγον ἔχει χαὶ ταῦτα, μηνυτέον. 

᾿Ιωσὴφ ἐρυηνεύεται πρόσϑεμα- προσθήχη δ᾽ ἐστὶ τῶν φύσει τὰ ϑέσει, 

χρυσός, ἄργυρος, χτήματα, πρόσοδοι, οἰχετῶν ϑεραπεῖαι, χειμηλίων καὶ 

ἐπίπλων χαὶ τῆς ἄλλης περιουσίας ἄφϑονοι ὗλαι, τῶν ἥδονῆς ποιητιχῶν 56 

90 ἀμήχανοι τὸ πλῆϑος παρασχευαί. ὧν τὸν ποριστὴν χαὶ ἐπιμελητὴν 

Ἰωσὴφ ὀνόματι εὐθυβόλῳ χαλεῖσθαι συμβέβηχε πρόσϑεμα, ἐπεὶ τῶν 

ἔξωϑεν ἐπεισοδιαζομένων χαὶ προστιθεμένων τοῖς χατὰ φύσιν προστασίαν 

ἀνῆπται. μαρτυροῦσι δ᾽ οἱ χρησμοὶ δηλοῦντες ὅτι τὰς τροφὰς τῆς σω- 

ματιχῆς χώρας ἁπάσης, Αἰγύπτου, ϑησαυρισάμενος ἐσιτάρχει (6ῃ. 41, 80 

91 48). (15.) τοιοῦτος μέν τις ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐχ τῶν γνωρισμάτων γνω- 

ρίζεται: ὃ δὲ ψονθομφανὴχ ποῖός ἐστι, ϑεασώμεϑα. ἑρμηνεύεται οὖν 

1 γεννητῶ ἐοοαϊ. χαταβάλῃ 58εγρ8ῖ : μεταβάλη ςοαά. 2 γὰρ] ἄρ᾽ εοηΐϊ. Μδῆψ. 

5 χρώμενα ΠΟ65ς. 12 (τῶν) τοῦ ὁὀοῃὶοὶο 11 εἰσχεὶ οσοἀά. διδακτιχὴ 

Β0Γρ8ὶ (εἴ. ὃ 89): διδαχτὴ Ἄοηά. 14.152 ἀσχητὴ Μαηρ., (ἡ) ἀσχητιχὴ σοὨΐςοΪο 
19 ὅσιον εοηϊ. δῃξ. ἐνδέον σοι]. ΜδηΡ. 20 οὐχ (οὕτως) εοῃϊεῖο 24 ϑε- 
ραπεία Β, ἰοτί. τοείθ 
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ἐν ἀποχρίσει στόμα χρῖνον. οἴεται γὰρ πᾶς ἄφρων τὸν πολυχρήματον 

χαὶ περιρρεόμενον ταῖς ἐχτὸς οὐσίαις εὐθὺς εἶναι χαὶ εὐλόγιστον, ἱκανὸν 

μὲν πρὸς ἃ ἄν πύϑηταί τις ἀποχρίνασϑαι, ἱχανὸν δὲ χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 

γνώμας εἰσηγήσασϑαι συμφερούσας, χαὶ συνόλως τὸ φρόνιμον ἐν τῷ 

τυχηρῷ τίθεται, δέον ἔμπαλιν τὸ τυχηρὸν ἐν τῷ φρονίμῳ’ ἄξιον γὰρ 

τὸ ἄστατον ὑπὸ τοῦ ἑστῶτος ἡνιοχεῖσϑαι. χαὶ μὴν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 92 

τὸν ὁμογάστριον ὃ μὲν πατὴρ Βενιαμίν, ἢ δὲ μήτηρ υἱὸν ὀδύνης προς- 

αγορεύει (θοη. 80,18), φυσιχώτατα᾽' μεταληφϑεὶς γὰρ ὁ Βενιαμίν ἐστιν 

υἱὸς ἡμερῶν, ἡμέρα δὲ τῷ ἀφ᾽ ἡλίου αἰσϑητῷ φωτὶ χαταλάμπεται, 

10 τούτῳ δὲ τὴν χενὴν δόξαν ἐξομοιοῦμεν. ἔχει γάρ τινα λαμπρότητα 98 

αἰσϑητὴν ἐν τοῖς παρὰ τῶν πολλῶν χαὶ ἀγελαίων ἐπαίνοις, ἐν τοῖς γρα- 

φημένοις ψηφίσμασιν, ἐν ταῖς ἀνὸριάντων χαὶ εἰχόνων ἀναϑέσεσιν, ἐν 

ὧν 

πορφύραις καὶ στεφάνοις χρυσοῖς, ἐν ἅρμασι χαὶ τεϑρίπποις χαὶ παρα- 

πομπαῖς ὄχλων. ὃ τούτων οὖν ζηλωτὴς εἰχότως υἱὸς ἡμερῶν, αἰσϑητοῦ 

98 Μ. φέγγους χαὶ τῆς περὶ τὴν [χενὴν δόξαν λαμπρότητος, ὠνομάσθη. τοῦτο 94 

16 ὃ πρεσβύτερος λόγος χαὶ πατὴρ ὄντως εὐϑυβόλον καὶ χύριον ὄνομα αὐτῷ 

τίθεται, ἢ δὲ παϑοῦσα ψυχὴ τὸ ᾧ πέπονθεν ἁρμόττον: ὀδύνης γὰρ υἱὸν 

χαλεῖ. διὰ τί; ὅτι οἱ ἐν ταῖς χεναῖς φερόμενοι δόξαις ὑπολαμβάνονται 

μὲν εὐδαιμονεῖν, πρὸς ἀλήϑειαν δὲ καχοδαιμονοῦσι. τὰ γὰρ ἀντιπνέοντα 9ὅ 

40 πολλά, βασχανία, φϑόνοι, συνεχεῖς ἔριδες, φιλονειχίαι ἀχατάλλαχτοι μέχρι 

ϑανάτου, δυσμένειαι παισὶ παίδων χατὰ διαδοχὰς παραδιδόμεναι, χλῆρος 

οὐ χτητός. ἀναγχαίως οὖν ὃ ϑεοφράδμων ἐν αὐταῖς ὠδῖσιν ἀποῦνῃ- 96 

σχουσαν, ἣ τίχτει χενοδοξίαν, παρέστησεν’ ,ἀπέθανες γάρ φησι“ Ῥαχὴλ 

δυστοχήσασα““ (θη. 8ῦ,16. 19), ἐπειδὴ τῷ ὄντι ψυχῆς ἐστι ϑανατος 

85 δόξης αἰσϑητῆς χαὶ χενῇῆς σπορά τε χαὶ γέννησις. 

(16.) Τί δ᾽; οἱ τοῦ ᾿Ιωσὴφ παῖδες, ᾿φραΐμ τε χαὶ Μανασσῆς, οὐ 91 

πᾶνυ φυσιχῶς ἐξωμοιοῦντο δυσὶ τοῖς πρεσβυτάτοις υἱοῖς τοῦ ᾿Ιαχώβ, 

Ρουβήν τε χαὶ Συμεών; λέγει γάρ’ ..0οἱ δύο υἱοί σου, οἱ γενόμενοι ἐν 

Αἰγύπτῳ πρὸ τοῦ με ἐλϑεῖν εἰς Αἴγυπτον, ἐμοί εἰσιν’ ᾿Εφραΐῃᾳ χαὶ 
80 Μανασσῆς ὡς Ῥουβὴν καὶ Συμεὼν ἔσονταί μοι’ (Ὰθη. 48,5). τίνα 

1 ἐν ἀποχρύψει στόμα ἀποχρινόμενον οοηΐ. ίδηρ. ᾿ς Ὁ οὐσίαις] ὅλαις οοηϊ. Μδῃρ. 
4 φρόνημα Β 8 μεταληφϑῆς Α 11 παρὰ Β3: περὶ Α(Β})) 11 τῷ 
ὃ οοηΐ. Μδηφ. ᾧ] 8 Β 18 φυρόμενοι οοηὶ. Δίδηρ,., ἴογί. τοοίθ; γν. ΟυΪ8 

ΤΟΥ. αἷν. Ποῖ. ὃ 294 20 βασχανίαι σοηϊοὶο μέχρις Α 22 οὐχ 
εὐχτός οοηΐ. Μαγκϊαπα, ἄχληρος οσοπίοΐο 28 ἣ Β5: ἣν ΑΒ' 20 δόξης αὖ 
ϑνητῆς τε χαὶ οοηΐ. δίδηρ. 20 ᾿Ιωσὴφ ἴῃ τᾶ8. Β Εὐφραΐμ Β οὐ 
οι. Β 21 ἐξομοιοῦντο Α 28 “Ρουβήν 5οτγίρβὶ : “Ρουβίμ οοἀά., ᾿ἰΐθπι 
Ἰΐη. 80. 114,1 29 μὲ Β2: μὴ ΑΒ! 80 Μανασσῆ Α 
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98 οὖν τρόπον οἱ δύο τοῖς δυσὶν ἐφαρμόζονται, ϑεασώμεϑα. Ρουβὴν μὲν 

σύμβολον εὐφυΐας ἐστίν --- ἑρμηνεύεται γὰρ δρῶν υἱός, ἐπειδὴ πᾶς ὃ 

εὐθιξία χαὶ εὐφυΐα χρώμενος δρατιχός --- ᾿Εφραῖμ δέ, ὡς πολλάχις 

εἴπομεν ἐν ἑτέροις, μνήμης --- μεταληφϑεὶς γάρ ἐστι χαρποφορία, χαρπὸς 

δὲ ψυχῆς ἄριστος ἢ μνήμη ---΄ συγγενὲς δὲ οὐδὲν ἕτερον οὕτως [τῷ] 5 

99 ἑτέρῳ, ὡς εὐφυεῖ τὸ μεμνῆσϑαι. παλιν ὁ Συμεὼν ὄνομα μαϑήσεως 

χαὶ διδασχαλίας ἐστίν --- εἰσαχοὴ γὰρ ἑρμηνεύεται ---, μανθάνοντος δ᾽ 

ἴδιον ἀχούειν τε χαὶ προσέχειν τοῖς λεγομένοις, ὃ δὲ Μανασσῇς ἀνα- 

100 μνήσεως σύμβολον: χαλεῖται γὰρ ἐχ λήϑης. τῷ δ᾽ ἐχ λήϑης ἔξω 

προϊόντι συμβαίνει χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἀναμιανήσχεσϑαι: μαϑήσεως δὲ 10 

ἀνάμνησις οἰχεῖον. πολλάχις γὰρ τοῦ μανθάνοντος ἀπορρεῖ τὰ ϑεωρή- 

ματα μὴ δυναμένου δι᾽ ἀσϑένειαν χρατεῖν χαὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ὑπανα-᾿ 

πλεῖ. τὸ μὲν οὖν τῆς ἀπορροῆς πάθος ὀνουάζεται λήϑη,. τὸ δὲ τῆς 

10] παλιρροίας ἀνάμνησις. ἄρ᾽ οὐ προσφυῶς εὐφυΐᾳ μὲν [ἢ] υνήμη. μα- 

ϑήσει δὲ ἀνάμνησις ἐφαρμόζεται; χαὶ μὴν ὃν λόγον ἔχει Συμεὼν πρὸς 16 

“Ρουβήν, τὸ δ᾽ ἐστὶ μάϑησις πρὸς φύσιν, τοῦτον ἔχει λόγον Μανασσῆς 

102 πρὸς ᾿Εφραΐμ, τὸ δ᾽ ἐστὶ πρὸς μνήμην ἀνάμνησις. ὡς γὰρ τὸ εὐφυὲς 

ἄμεινον τοῦ μανθάνοντος --- τὸ μὲν γὰρ Ξοιχεν ὁράσει, τὸ δὲ ἀχοΐῇ" 

ἀχοὴ δὲ ὁράσεως [ τὰ δεύτερα φέρεται ---, οὕτω τὸ μνημονιχὸν τοῦ Ρ. 55: 

ἀναμιμνῃσχομένου πανταχοῦ χρεῖττον, ὅτι τὸ μὲν λήϑῃ χέχραται, τὸ ὃὲ Ὁ 

ἀμιγὲς χαὶ ἄχρατον ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διαμένει. 

103 ((1.) Καὶ μὴν τόν γε τοῦ ἀρχιπροφήτου πενθερὸν τοτὲ μὲν Ἰοθὸρ 

τοτὲ δὲ Ραγουὴλ οἱ χρησμοὶ καλοῦσιν: Ἰοθὸρ μέν, ὅταν τῦφος εὐημερῇ᾽" 

μεταληφϑεὶς γάρ ἐστι περισσός, περιττὸν δὲ ἀψευδεῖ βίῳ τῦφος, γέλωτα 

μὲν τὰ ἴσα χαὶ ἀναγχαῖα τῷ βίῳ τιϑέμενος, τὰ δὲ πλεονεξίας ἄνισα 

104 σεμνύνων. οὗτος καὶ ἀνθρώπεια ϑείων χαὶ ἔϑη νόμων χαὶ βέβηλα ἱερῶν 

χαὶ ϑνητὰ ἀθανάτων χαὶ συνόλως τὸ δοχεῖν τοῦ εἶναι προτιμᾷ. καὶ 

ἐπιτολμήσας αὐτοχέλευστος εἰς τὴν τοῦ συμβούλου παρέρχεται τάξιν, 

ὑφηγούμενος τῷ σοφῷ [μὴ] ἀναδιδάσχειν ἃ μόνα μανθάνειν ἄξιον, τὰ 

προστάγματα τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὸν νόμον“ (Εχοά. 18,20), ἀλλὰ (μὴ) τὰ 3) 

πρὸς ἀλλήλους ἀνθρώπων συμβόλαια, τῆς ἀχοινωνήτου σχεδὸν αἴτια 

χοινωνίας. χαὶ ὃ μέγας πάντα πειϑαρχεῖ, νομίσας ἁρμόττον εἶναι μιχροῖς 

ὃ τῷ 56ο]υβὶ, τῷ ροϑί ὡς νυἱά. δἀά. 9 σύμβολόν ἐστι’ οὕτω γὰρ χαλεῖται Μδηρ. 
δ᾽ 5. 5.8 12. 18 ὑπαναπολεῖ ἐοοηΐ. οΘ8ςἢ., ἐπαναπολεῖ οοηΐ. Μδηρ. ἰ4ά ἡ ε6- 
οἰ αὶ 16 “Ρουβὶμ εοαά. τόδε Α (τὸν) λόγον εοηΐςϊο 19 δευτερεῖα 

(ὐδηίϊδογ. (Ἴ0]]. 5. Ττίη. (ΔΙ 8πηρ.), ἴον. γϑοΐθ 24 ἀπλανεῖ σοηϊ. Μδηρ. 25 {(καὺ 

ἄνισα οὐπὶ. Μίδηρ. 29 μὴ 566]. Μαηγ. 90 μὴ δαὰ. Μδηρ. (νυ. ,ΧΧ)ὺ 
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μὲν τὰ μιχρά, μεγάλοις δὲ τὰ μεγάλα δίχαια τίϑεσϑαι (1ὑ1α. 22. 24). 

μεταβαλὼν δὲ πολλάχις ὁ δοχησίσοφος οὗτος χαὶ μεταβὰς ἀπὸ τῶν 10 

ϑρεμμάτων, ἃ δὴ τυφλὸς ἔλαχεν ἡνιοχεῖν, ἀναζητήσας τὴν ϑείαν ἀγέλην 

μέρος οὐ μεμπτὸν αὐτῆς γίνεται, θαυμάσας τῆς φύσεως τὸν ἀγελάρχην 

56 χαὶ τῆς ἐπιστασίας ἀγάμενος, ἢ χρῆται πρὸς τὴν τῶν ἑαυτοῦ ϑρεμ- 

μάτων ἐπιμέλειαν: ἑρμηνεύεται γὰρ Ῥαγουὴλ (ἔχοά. 2, 18) ποιμασία 

ϑεοῦ. (18.) τὸ μὲν χεφάλαιον εἴρηται, τὰς δὲ πίστεις ὑφηγήσεται. 106 

πρῶτον μὲν ϑεραπευτὴν αὐτὸν χρίσεως χαὶ δίχης εἰσηγεῖται’ ἢ γὰρ 

προσηγορία τῆς Μαδιὰμ μεταληφϑεῖσα ἐχ χρίσεως ὀνομάζεται. διττὸν 

10 δὲ τοῦτο. δηλοῖ γὰρ τὸ μὲν ἔχχρισιν χαὶ ἀπόχρισιν, ἣ χαὶ τοῖς ἀγω- 

νισταῖς χατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας λεγομένους εἴωθε συμβαίνειν’ μυρίοι 

γὰρ ἀνεπιτήδειοι φανέντες ἤδη πρὸς τῶν αϑλοθετῶν ἐξεχρίθησαν. 

οὗτοι [τε] τελεταῖς ἀνιέροις ταῖς Βεελφεγὼρ τελεσϑέντες (Να. 20,8) 107 

595. χαὶ τὰ τοῦ σώματος στόμια πάντα εὐρύναντες πρὸς τὴν [ τῶν ἔξωϑεν 

10 ἐπιχεομένων ῥευμάτων ὑποδοχὴν --- ἑρμηνεύεται γὰρ Βεελφεγὼρ ἀνω- 

τέρω στόμα δέρματος --- χατέχλυσαν τὸν ἡγεμόνα νοῦν χαὶ ἀφεῖσαν 

εἰς βυϑὸν ἔσχατον, ὡς μηδ᾽ ἀνανήξασϑαι μηδὲ μιχρὸν ὅσον δυνηϑῆναι 

ἀνασχεῖν’ χαὶ τοῦτο ἔπαϑεν, ἕως ὃ εἰρηνικὸς χαὶ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ 108 

(Ρ1Ὰ. 12. 138) τρανός, Φινεές, ὑπέρμαχος αὐτοχέλευστος ἦλϑε, φύσει 

Ὃ μισοπόνηρος ὧν καὶ ζήλῳ τῶν χαλῶν χατεσχημένος: ᾧ σειρομάστην 

λαβόντι, τὸ δ᾽ ἐστὶν ἠχονημένον χαὶ ὀξὺν λόγον, μαστεύειν χαὶ ἀναζη- 

τεῖν ἔχαστα ἱκανόν, ἐξεγένετο μὴ φεναχισϑῆναι, ῥώμῃ δὲ χαρτερᾷ χρης- 

σαμένῳ χαταχεντῆσαι διὰ τῆς μήτρας τὸ πάϑος (ἰ014, 1.8), ἵνα μηδὲν 

ἔτι χαχὸν θεήλατον τίχτῃ. πρὸς τούτους χαὶ ὁ μέγιστος ἐνίσταται 109 

ἢ τῷ ὁρατιχῷ γένει πόλεμος, ἐν ᾧ τῶν διαγωνισαμένων ,,διεφώνησεν 

οὐδείς“ (Νυπ. 31,49), ἀλλ᾽ ἄτρωτος καὶ σῷος ἐπανῆλϑε, τοῖς νιχητη- 

ρίοις ἀναδούμενος στεφάνοις. (19.) ἕν μὲν δὴ τοῦτο ἐχ τῆς Μαδιὰμ 110 

ἐδηλοῦτο" ἕτερον δὲ τὸ χριτιχὸν χαὶ διχαστιχὸν εἶδος, ὃ χαὶ χατ᾿ ἐπι- 

Ἰαμίαν οἰχειοῦται γένει τῷ προφητιχῷ. οτῷ ἱερεῖ“, φησὶν οὖν, τῆς 

80 χρίσεως χαὶ τῆς δίκης ,εἰσὶν ἑπτὰ ϑυγατέρες“ (ἔχοι. 2,10), συμβολι- 

χῶς αἱ τοῦ ἀλόγου δυνάμεις, Ἰονή τΞ χαὶ φωνὴ χαὶ πέντε αἰσϑήσεις, 

ὃ ϑρεμμάτων Μϑδηξ.: σχημάτων «οὐ. 1 ὑφηγήσεται (αὐτὸς Μωυσῆς) οοηΐοῖο 9 ἐχ- 
χρίσεως Β 18 τε 860] δὶ τελετὰς ἀνιέρους τὰς σοηΐοὶο 14 στόμια 56τρβὶ: 
στόματα ὁοαα. ἄνωϑεν οοηὶ. Μδηρ. 16 ἀφεῖσαν (νοὶ ἠφάνισαν ) 80Γρ81: ἐπήεσαν 

ἐοἀἀ.. ἐπίεσαν οοηΐ. Μδηρ., ἔπεμψαν οοηΐ. Οοἢη 18 ἀναχῦψαι οοπὶ. Μδηξ. 
19 τρανὸς] ϑεραπευτὴς οοηΐ. ΜΝίδηρ., τρανὸς (λόγος) οσοπίεΐο, 564 ἰοτγί. τηδῖογ ἰδοὺ 5818- 
ἰποπά8 20 χατεσχημένος ΗΟ650}: κατισχημένος Ἄοοαὰ. 20 σῶος (πᾶς) οοηΐ. 

δης. 28 χριτιχὸν Μδηρ.: χρεῖττον οοαα. 80 ἦσαν εχ ΧΧ οοπὶ. Μδῃρ. 



116 ΡΗΙΓΟΝΙΒ 

111 ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρός. διὰ γὰρ τῶν ἑπτὰ δυνάμεων 

τούτων αἱ προβάσεις χαὶ παραυξήσεις τοῦ πατρὸς νοῦ ταῖς ἐγγινομέναις 

χαταλήψεσι συνίστανται. παραγενόμεναι δ᾽ ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ἑχάστη,. χρώ- 

μάτα μὲν χαὶ σχήματα ὅρασις, φωνὰς δὲ ἀχοή, ἀτμοὺς δὲ ὄσφρησις, 
χυλοὺς δὲ γεῦσις χαὶ αἱ ἄλλαι πρὸς τὰ ἁρμόττοντα ἑαυταῖς, ,ἀντλοῦσι“ ὁ 

τρόπον τινὰ τὰ ἐχτὸς αἰσϑητά, «ἕως ἄν πληρώσωσι τὰς τῆς ψυχῆς 

ὀεξαμενάς, ἐξ ὧν ποτίζουσι τὰ πρόβατα τοῦ πατρός“ (1014.), τὴν χαϑα- 

ρωτάτην λέγω τοῦ λογισμοῦ ποίμνην, ἀσφάλειαν χαὶ χόσμον περιφέ- 

112 ρουσαν ἐν ταὐτῷ. παραγενόμενοι δ᾽ οἱ φϑόνου καὶ βασχανίας ἑταῖροι, 

πονηρᾶς ἀγέλης ἡγεμόνες, ἐλαύνουσιν αὐτὰς τῆς χατὰ φύσιν χρήσεως 10 

(να. 11). αἱ μὲν γὰρ τὰ ἐχτὸς ἄγουσιν εἴσω πρὸς οἷα διχαστὴν χαὶ 

118 βασιλέα τὸν νοῦν, ἵν’ ἄρχοντι χρώμεναι τῷ βελτίστῳ χατορϑῶσιν οἱ 

δ᾽ ἀντιχάϑηνται διώχοντες χαὶ τἀναντία παραγγέλλοντες, ἔξω τὸν νοῦν 

ἐπισπᾶσϑαι χαὶ ἀγώγιμα παραδιδόναι τὰ φαινόμενα, μέχρις ἀναστὰς“ 

] ὃ τέως ἠρεμεῖν τρόπος δοχῶν φιλάρετος καὶ ἐπιϑειάσας, ὄνομα Μωυσῆς, ρ. 596 

ὑπερασπίσει χαὶ οῥύσεται αὐτὰς“ τῶν χατεχόντων, ποτίμοις λόγοις 16 

114 ϑρέψας τὴν τοῦ πατρὸς ποίμνην (1014.λ. ἐχφυγοῦσαι ὃὲ τὴν ἐπίϑεσιν 

τῶν διανοίας μὲν ἐχϑρῶν, τὰ ὃὲ περίαπτα ὥσπερ ἐν τραγῳδία μόνα 

ἐζηλωχότων οὐχέτι πρὸς Ἰοϑόρ, ἀλλὰ πρὸς Ραγουὴλ ἀφιχνοῦνται (1014. 

11. 18). καταλελοίπασι μὲν γὰρ τὴν πρὸς τῦφον συγγένειαν, χείωνται 20 

δὲ ἀγωγῇ νομίμῳ, μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἀγέλης ἀξιώσασαι γενέσϑαι, ἧς ὃ 

ϑεῖος ἀφηγεῖται λόγος, ὡς δηλοῖ τοὔνομα’ ποιμασία γάρ ἐστι ϑεοῦ. 

16 (20.) ποίμνης δ᾽ ἐπιμελουμένου τῆς ἰδίας, ἐξ ἑτοίμου ἀγαϑὰ πάρεστιν 
ἀϑρόα τοῖς πειϑαρχοῦσι χαὶ μὴ ἀφηνιάζουσι τῶν ϑρεμμάτων. ἄδεται 

δὲ χαὶ ἐν ὕμνοις ἄσμα τοιοῦτον: οχύριος ποιμαίνει μα, καὶ οὐδέν με 25 

1Ὁὺ ὑστερήσει“ (Ρ584]1η. 22, 1). πεύσεται οὖν εἰχότως ὃ ποιμένι (χαὶ 

βασιλεῖ χρώμενος τῷ ϑείῳ λόγῳ νοῦς τῶν ἑπτὰ ϑυγατέρων αὐτοῦ" διὰ 

τί συντείνασαι μετὰ πολλοῦ τάχους τήμερον ἀφῖχϑε (ἔχοά. 2, 18); 

πρότερον γὰρ ὅτ᾽ ἐνετυγχάνετε τοῖς αἰσϑητοῖς, μαχρὸν χρόνον ἔξω δια- 

τρίβουσαι μόλις ἐπανῴειτε δελεαζόμεναι πρὸς αὐτῶν: νυνὶ δ᾽ οὐχ οἶδ᾽ 30 

117 ὅ τι παθοῦσαι συντόνως παρὰ τὸ εἰωθὸς ἐπανήχετε. φήσουσιν οὖν, ὅτι 

ἢ ποτίζουσι Μδηρ.: πίνουσι σοἀα. 9 αὐτῷ ΡΘ6Γ Θγγοῦοπὶ Μδῃρ. . 11 καὶ 
οα. 18 ἔξω Μδησ.: ἐξὸν οεοαά., ἐξ ὧν οοηὶϊ. οἱ ροϑί ἀγώγιμα δαά. αἰσϑήσει Ματιὶ- 
Ἰαπὰ 14 ἀγώγιμον παραδιδόναι τοῖς φαινομένοις (πρὸς τὰ φαινόμενα (ΟΠ) δοηϊεῖο 

ποιμαινόμενα Μδηξ. 15 Μωσῆς οοὐα. 16 ὑπερασπιεῖ σοηϊοΐο αὐτὰς 58οτῖρεὶς: 
αὐτὰ οοαα. κατατρεχόντων οοπΐ. Μίδῃρ. 21 ἀξιωϑεῖσαι οοηΐ. δηρ. 

22 (τούτου) τῆς εοπίεϊο 20 πεύσεται Μδηρ.: πευστέον οοαα. καὶ Δααϊαὶ 

81 συντόνως ἤδηρ.: συντόμως εοαά. 
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οὐχ αὐταὶ γεγόνασιν αἴτιαι τοῦ τὸν δίαυλον ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ ἀπὸ 

τῶν αἰσϑητῶν ἀπνευστὶ χαὶ μετὰ πολλῆς ῥύμης δραμεῖν, ἀλλ᾽ ὁ ῥυσᾶ- 

μενος αὐτὰς ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν τῆς αγρίας ἀγέλης ποιμένων. Αἰγύπ- 

τιον δὲ χαλοῦσι Μωυσῆν (δ]ά. 19), τὸν οὐ μόνον ᾿Εβραῖον, ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ χαϑαρωτάτου γένους ὄντα ᾿ἱΕβραίων, ὃ ἱερᾶται μόνον, οὐ δυνάμεναι 

τὴν ἑαυτῶν φύσιν ὑπερβῆναι. υκβϑόριοι γὰρ αἱ αἰσϑήσεις οὖσαι [τῶν] 118 

νηητῶν τε χαὶ αἰσϑητῶν ἀγαπητὸν ἐὰν ξχατέρων ἐφιῶνται, ἀλλὰ μὴ 

ὑπὸ μόνων τῶν αἰσϑητῶν ἄγωνται" τὸ δ᾽ οἴεσθαι ὅτι μόνοις ποτὲ τοῖς 

χατὰ διάνοιαν ἐπανέξουσιν εὐήϑεια πολλή. οὗ χάριν ἀμφότερα τιϑέασι, 

[Ὁ 

[0 διὰ υὲν τοῦ ,γἄνθρωπος“ τὰ μόνῳ λόγῳ ϑεωρητὰ μηνύουσαι, διὰ δὲ 

τοῦ Αἰγύπτιος“ παριστᾶσαι τὰ αἰσθητά. ταῦτ᾽ ἀχούσας χαὶ πάλιν 119 

πεύσεται. ποῦ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος (014. 20); ἐν τίνι μέρει τῶν χαϑ᾽ 

ὑμᾶς οἰχεῖ τὸ λογιχὸν εἶδος: οηἶνα τί αὐτὸν“ ῥᾳδίως οὕτω ,χαταλελοί- 

πατες (1014.), ἀλλ᾽ οὐχ ἅπαξ ἐντυχοῦσαι περιέσχετε χτῇμα χάλλιστον 

ι5 χαὶ λυσιτελέστατον ἑαυταῖς; ἀλλ᾽ εἰ μὴ πρότερον, νῦν ,αὐτὸν χαλέσατε, 150 

ὅπως ἄν φάγῃ“ (1014.) καὶ τραφῇ ταῖς ὑμετέραις βελτιώσεσι χαὶ πρὸς 

Μ. αὐτὸν οἰχειώσεσι. τάχα γὰρ χαὶ οἰκήσει [ παρ ἣμῖν χαὶ τὸ πτηνὸν 

χαὶ [τὸ] ϑεοφόρητον χαὶ προφητιχὸν γένος, ὄνομα Σεπφώραν, ἄξεται 

(Ρ1α. 21. 

90 (21.) Ταῦτα καὶ περὶ τούτων. ἀλλὰ χαὶ τὸν Ὡσηὲ μετονομάζει 12] 

Μωυσῆς εἰς τὸν Ἰησοῦν (Νυμι. 13,11), τὸν ποιὸν εἰς ἕξιν μεταχα- 

ράττων. ᾿ὥσηὲ μὲν γὰρ ἑἐμηνεύεται ποιὸς οὗτος, Ἰησοῦς δὲ σωτηρία 

χυρίου, ἕξεως ὄνομα τῆς ἀρίστης. ἔξεις γὰρ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ποιῶν 122 

ἀμείνους, ὡς μουσιχὴ μουσιχοῦ χαὶ ἰατριχὴ ἰατροῦ χαὶ παντὸς τεχνίτου 

35 τέχνη ποιᾶ, χαὶ ἀιδιότητι χαὶ δυνάμει καὶ τῇ περὶ τὰ θεωρήματα ἀπταί- 

στῳ ἀχρότητι. ἧἣ μὲν γὰρ ἕξις ἀΐδιον, ἐνεργοῦν, τέλειον, ὁ δὲ ποιὸς 

ϑνητόν, πάσχον, ἀτελές: χρεῖττον δὲ ϑνητοῦ μὲν τὸ ἄφϑαρτον, πάσχον- 

τος δὲ τὸ δρῶν αἴτιον, τὸ δὲ τέλειον ἀτελοῦς. οὕτω μετεχαράχϑη καὶ 123 

τὸ τοῦ λεχϑέντος νόμισμα πρὸς ἰδέαν βελτίονα. ὃ δὲ Χαλεβ χαὶ 

} αὐτὸς ὅλος ἀλλάττεται. .,ἐγένετος γάρ φησι ,πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ “ 

(Νυμ. 14.234), ὡσανεὶ τοῦ ἥγεμονιχοῦ μεταβαλόντος πρὸς ἄχραν τελειό- 

τητα. χαὶ γὰρ ἐρμηνευϑείς ἐστι Χαλεβ πᾶσα χαρδία- τοῦτο δὲ σύμ- 124 

-- 
--- --...-.ὃὄο.......ςε-... Ο....-.---ς-α-ς-ς-.----ς 

νεητὰ οοπϊ. Μαηρ. ὃ ἄνθρωπος (Αἰγύπτιος) οοπὶ. Μαῃρ. 4 Μωσῆν οοὐά. 
"Ἔ ὧν 5860]1181 Ἵ ἐφίωνται Ἤοοαά. 10 μόνῳ οπ!. 11 ροϑβϑί χαὶ ἰοτί. δά. 

ἀν ἢ 15. οἰχεῖ βογίρβὶ : οἰχεῖον “ο6(|.. οἰχεῖ οὖν Νίαηρ. 14 περιέσχετε] περιε- 
᾿Ἐπεναι ἐχτήσασϑε σοπίοῖο 10 δεξιώσεσι ὑοηϊ. Μδηρ. 18 τὸ 560] υϑὶ 
ιἱ Μωοῆς οοἀα. 25 ποιά] πᾶσα Ὀθη6 οοηΐ. Μδῃρ. 21 πάσχων Β5 

ῬΒΣοΩΐθ ΟΡΟΣΆ νοὶ. [Π. | 12 
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βολον τοῦ μὴ ἐχ μέρους ἐπαμφοτερίζουσαν καὶ ἀντιρρέπουσαν, ἀλλ᾽ 

ὅλην δι’ ὅλου τὴν ψυχὴν μεταβεβλῇσϑαι πρὸς τὸ δόχιμον, χἄν εἴ τι 

μὴ πάνυ ἐπαινετὸν εἴη. λόγοις τοῖς περὶ μετανοίας ἐξοιχίσασαν’ οὕτω 

γὰρ ἐχνιψαμένη τὰ καταρρυπαίνοντα χαὶ τοῖς φρονήσεως λουτροῖς χρὴς 

σαμένη χαὶ χαϑαρσίοις ἔμελλε φαιδρύνεσθαι. δ 

12ὅ (22.) Τὸν δὲ ἀρχιπροφήτην συμβέβηκεν εἶναι πολυώνυμον. ὁπότε 
μὲν γὰρ τοὺς χρησμῳδουμένους χρησμοὺς ἑρμηνεύων ὑφηγεῖται, προσα- 

γορεύεται Μωυσῆς" ὁπότε δ᾽ εὐχόμενος εὐλογεῖ τὸν λεών, ἄνθρωπος 

ϑεοῦ (θουΐ. 858,1): ἣνία δὲ Αἴγυπτος τὰς ὑπὲρ τῶν ἀσεβηϑέντων 

δίχας ἐχτίνει, τοῦ βασιλεύοντος τῆς χώρας Φαραὼ ϑεός (Εχοά. 7, 1). 10 

150 διὰ τί δέ: ὅτι τὸ μὲν νόμους μεταγράφειν ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν ἐντευξο- 

μένων ψηλαφῶντός ἐστι χαὶ διὰ χειρὸς ἔχοντος ἀεὶ τὰ ϑεῖα καὶ ἀνα- 

χεχλημένου (ἔχοάα. 24,1) ὑπὸ τοῦ ϑεσπιῳδοῦ νομοϑέτου καὶ εἰληφότος 

παρ᾽ αὐτοῦ μεγάλην δωρεάν, ἑρμηνείαν χαὶ προφητείαν νόμων ἱερῶν" 

μεταληφϑεὶς γὰρ Μωυσῆς χαλεῖται λῆμμα, δύναται δὲ χαὶ ψΨηλάφημα 16 

127 διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, τὸ δέ γε εὔχεσϑαι χαὶ εὐλογεῖν οὐχ ἔστι 

τοῦ τυχόντος, ἀλλ᾽ ἀνθρώπου τὴν πρὸς γένεσιν μὴ ἑωραχότος συγγέ- 

νειαν, προσχεχληρωχότος ὃὲ ἑαυτὸν τῷ πάντων ἥγεμόνι χαὶ πατρί" 

128 ἀγαπητὸν γάρ, εἴ τῳ ἐξεγένετο εὐλογιστίᾳ χρῇσϑαι, τὸ δέ γε χαὶ ἑτέροις 

περιποιεῖν τὸ ἀγαϑόν, τοῦτο μείζονος χαὶ τελειοτέρας Ψυχῆς χαὶ ὡς Ὁ 

ἀληϑῶς ϑειαζούσης ἦν ἐπάγγελμα, ἧς ὃ τυχὼν εἰκότως ϑεὸς χεχλή- ρ. 9 

σεται. ϑεὸς δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος ἅτε σοφὸς ὧν χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἄρχων 
παντὸς ἄφρονος, χἄν εἰ τοῖς βασιλείοις σχήπτροις ἐχεῖνος ἐφιδρύοιτο μεγα- 

129 λαυχῶν καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἥχιστα. βούλεται γὰρ ὃ τῶν ὅλων ἣγεμών, 

κἄν ἀφόρητα ἀδιχοῦντές τινες μέλλωσι χολάζεσθϑαι, παραιτητὰς ἔχειν τοὺς 35 

ἐντευξομένους ὑπὲρ αὐτῶν, οὗ τὴν τοῦ πατρὸς ἵλεω δύναμιν ἀπομιμού- 

μενοι μετριώτερον χαὶ φιλανθρωπότερον χρήσονται ταῖς τιμωρίαις" ϑεοῦ 

δὲ τὸ εὐεργετεῖν ἴδιον. 

130 (23.) ᾿Αποχρώντως οὖν περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀλλαγῆς τε χαὶ 

μεταϑέσεως εἰρηχότες ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῆς ἐφόδου τρεψόμεθα χεφάλαια. 80 

ὃ. εἴη 80γρ81: ἦ οοἀα. ἐξοιχίζουσαν Β οὕτω] ὄντως Ηοθϑ6}. ὅ καϑαρσίοις 
Νίδηρ.: χαϑαρσίω οοαά. 6 δ᾽ ΒΕ Ἵ ϑεσπιζομένους σομ οἷο 8 Μωσῆς οεοαά. 
11 δή οομΐοῖο ἀναγράφειν δοῃΐο0 18 ϑεσπιῳδοῦ) ϑεοῦ οοηΐ. Μδηρ., ὑπὸ 
τοῦ ϑεσπιῳδοῦ 866]. (Ὁδη 12 Μωσῆς α 11 μὴ ἡρμοχότος ἑοπὶ. Μδηρ. 
μὲν ὑπερεωραχότος νοὶ μὲν ἀποδεδραχότος (ΟὨΪΟΐΟ 19 εὐλογίᾳ Μδηγ. 20 τε- 

λεωτέρας Β 21 ϑεὸς1 ἄνϑρωπος ϑεοῦ νἱὰ. Ἰορ. 28 σχήπτροις] ϑρόνοις 

σοπΐοΐο 28. 24 ἐφιδρύοιτο μεγαλαυχῶν. καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἥχιστα (εὔχεταῦ οοπὶ. Μδηζ. 
20 μέλλουσι Β . 
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εἵπετο δ᾽ εὐθὺς ἢ γένεσις Ἰσαάχ' χαλέσας γὰρ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
Σάρραν ἀντὶ Σάρας φησὶ τῷ ᾿Αβραάμ’ δώσω σοι (ἐξ αὐτῆς) τέχνον “ 

(ἄθη. 11,16.) ἐν μέρει δ᾽ ἕχαστον ἀχριβωτέον. ὃ τοίνυν χυρίως 18] 
διδοὺς ὁτιοῦν ἴδιόν τι πάντως ἑαυτοῦ δίδωσιν: εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀψευδές 

5. ἐστι, γένοιτ᾽ ἄν Ἰσαὰχ οὐχ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὃ συνώνυμος τῆς ἀρίστης 

τῶν εὐπαϑειῶν, χαρᾶς, γέλως, ὁ ἐνδιάϑετος υἱὸς ϑεοῦ τοῦ διδόντος 

αὐτὸν μείλιγμα χαὶ εὐθυμίαν εἰρηνικωτάταις ψυχαῖς. ἄτοπον μὲν γὰρ 182 

ἕτερον ἄνδρα εἶναι, ἐξ ἑτέρου δὲ νόϑα καὶ μοιχίδια παιδοποιεῖσθαι" καὶ 

μὴν τόν γε ϑεὸν ἄνδρα τῆς φιλαρέτου διανοίας Μωυσῆς ἀναγράφει δι’ 

10 ὧν φησιν οἰδὼν κύριος, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς“ 

(ἄφθη. 29, 31). ἔλεον γὰρ καὶ οἶχτον λαβὼν τῆς ὑπὸ τοῦ ϑνητοῦ γένους 188 

μισουμένης ἀρετῆς χαὶ Ψυχῆς τῆς φιλαρέτου στειροῖ μὲν ὁ κα ' τὴν 

φιλόχαλον φύσιν, ἀνοίγνυσι δὲ τῆς εὐπαιδίας πηγὴν εὐτοχίαν αὐτῇ χαρι- 

ζόμενος. ἢ δὲ Θάμαρ ἐγχύμων τε γενομένη ϑείων σπερμάτων χαὶ τὸν 184 

16 μὲν σπείραντα οὐχ ἰδοῦσα --- λέγεται γὰρ τότε ,ἐγχαλύψασϑαι τὸ πρό- 

σωπον“ (θη. 88, 15), ὡς Μωυσῆς, ἡνίκα ἀπεστράφη εὐλαβούμενος 

τὸν ϑεὸν ἰδεῖν (Εχοά. 3, 6) ---, τὰ δὲ σύμβολα χαὶ τὰ μαρτύρια ὃδια- 

ϑρήσασα χαὶ παρ᾽ αὐτῇ διχάσασα, ὅτι ϑνητὸς ταῦτ᾽ οὐ δίδωσιν, ἀνέ- 

χραγεν" ροὗτινος ταῦτ᾽ ἐστίν, ἐξ ἐχείνου ἐν γαστρὶ ἔχω“ (θη. 38,20). 

0 τίνος ὃ δαχτύλιος, ἢ πίστις, ἢ τῶν ὅλων σφραγίς. ἢ ἀρχέτυπος ἰδέα, 180 

ἢ τὰ πάντ᾽ ἀνείδεα ὄντα χαὶ ἄποια σημειωϑέντα ἐτυπώϑη; τίνος δὲ 

χαὶ (Ὁ) δρμίσχος, ἢ [ὁ χόσμος] εἱμαρμένη, ἀχολουϑία χαὶ ἀναλογία τῶν 

συμπάντων εἱρμὸν ἔχουσα ἀδιάλυτον; τίνος δὲ χαὶ ἢ ῥάβδος (1(014.), τὸ 

ἐρηρεισμένον, τὸ ἀχράδαντον, το ἄτρεπτον, ἣ νουϑεσία, ὃ σωφρονισμός, 

35 ἢ παιδεία; τὸ σχῆπτρον, ἢ βασιλεία, τίνος: ἀρ᾽ οὐχὶ μόνου ϑεοῦ; τοιγα- 80 

Ξ9 ν. ροῦν ὁ ἐξομολογητιχὸς τρόπος, ᾿Ιούδας, ἡσϑεὶς αὐτῆς τῷ χατεχομένῳ 

χαὶ ϑεοφορήτῳ παρρησιάζεται λέγων: ,Ψδεδιχαίωται, ἧς ἕνεχα αἰτίας ἐγὼ 

οὐδενὶ ϑνητῷ αὐτὴν ἔδωχα“ (ἰδ1α. 26), ἀσεβὲς ἡγούμενος μιαίνειν βεβή- 

ὁ ἐξ αὐτῆς δἀαϊαϊ, ν. ὃ 14] 9 χυρίως οῃ. Β ὃ Ἰσαὰχ ρμοβϑὶ ἄνϑρωπος 

ἰγληβροη. Β 6 υἱὸς] λόγος οοηὶ. Μδηρ. Ἴ. 8 γὰρ ἕτερον μὲν ἐοηϊεΐο 
9 Μωσῆς οοὐά. 12 δου παι βἰαίαϊ (ἢ 18 φιλόκοσμον Μαηφ. παιδείας 
Μαῃρ. 14 χαὶ οὐ. Β 10 Μωσῆς ὁἐοαα. 18 εἰχάσασα οοηΐϊ. Μδηρ. 
ταῦτα Β 21 πάντα ἢ 22) ὃ δααϊάὶϊ ἡ ϑβοτγίρβὶ : ἢ ὁοο04α. 
ὃ χόσμος 56ο0]υ8ὶ: νἱάθίιγ νοοὰϊῃ ὁ ὁρμίσχος οχρίϊοδίϊο, ἡ κόσμου εἱμαρμένη νοὶ ὁ 
χόσμος, ἡ εἱμαρμένη οοηΐϊ. Μδηρ. 

6 ν. δὰ ρ. 189,4. 22, 28 οἴ. Οοτγοκο, Ομγγϑίρρεα ἔγ. 42. 5θ. 
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137 λοις τὰ ϑεῖα. (24.) μηνύει δὲ χαὶ ἣ τρόπον μητρὸς ἀποχυήσασα 

φρόνησις τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ὅτι ϑεὸς αὐτὸ ἔσπειρε" τεχϑέντος γὰρ 

ἐπισεμνύνεται φάσχουσα᾽ ,γέλωτα μοι ἐποίησεν ὃ χύριος““ (ἄφη. 21,6), 
ἴσον τῷ τὸν ᾿Ισαλὰχ διέπλασεν, ἐδημιούργησεν, ἐγέννησεν, ἐπειδὴ γέλωτι 

138 ὁ αὐτὸς ἦν. ἀλλ᾽ οὐ παντός ἐστιν ἀχοῦσαι τὸ ἄχουσμα τοῦτο, πολλοῦ ὁ 

τοῦ δεισιδαιμονίας ῥυέντος παρ᾽ μῖν χαχοῦ χαὶ τὰς ἀνάνδρους χαὶ 

ἀγεννεῖς Ψυχὰς ἐπιχλύσαντος. διὸ προστίθησιν. οὃς γὰρ ἄν ἀχούσῃ, 

συγχαρεῖταί μοι΄ (1014.), ὡς ὀλίγων ὄντων, οἷς τὰ ὦτα ἀναπέπταται 

χαὶ ἀνωρϑίασται πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν τούτων λόγων ὑποδοχήν, οἱ διδά- 

σχουσιν, ὡς ἄρα μόνου ϑεοῦ σπείρειν καὶ γεννᾶν τὰ χαλὰ ἔργον ἴδιον" 10 

139 πρὸς οὗς οἱ ἄλλοι πάντες χεχώφηνται. στόματι δ᾽ οἷδά ποτε προφη- 

τιχῷ ϑεσπισϑέντα διάπυρον τοιόνδε χρησμόν: ,ἐξ ἐμοῦ ὃ χαρπός σου 

εὔρηται. τίς σοφὸς χαὶ συνήσει ταῦτα; συνετὸς χαὶ γνώσεται αὐτά“ 

(Η.ο8. 14, 9.10); τὸν δ᾽ ὑπηχοῦντα χαὶ χρούοντα ἀόρατον ἀοράτως τὸ 

φωνῇς ὄργανον ἐνενόουν χαὶ ἐθαύμαζον ἅμα χαταπληττόμενος χαὶ τὸ 15 

140 εἰρημένον. εἰ γάρ τι ἀγαθὸν ἐν τοῖς οὖσι ἃ ἃ ἃ μᾶλλον δὲ χαὶ ὃ 

σύμπας οὐρανός τε χαὶ χόσμος, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ϑεοῦ χαρπός 

ἐστιν, ὑφ᾽ οἷα δένδρου συνεχόμενος τῆς ἀιδίου χαὶ ἀειϑαλοῦς φύσεως. 

συνετῶν δ᾽ ἐστὶ χαὶ σοφῶν ἀνδρῶν τὰ τοιαῦτα γινώσχειν χαὶ ὁμολογεῖν, 

οὐχ ἀσήμων. 20 

14] (258.) Τί μὲν οὖν ἐστι τὸ ,δώσω σοι“ λέλεχται, τὸ δ᾽, ἐξ αὐτῆς“ 

(ἄθῃ. 11, 16) μηνυτέον. οἱ μὲν οὖν τὸ ἔξω γινόμενον αὐτῆς ἐδέξαντο 

γομίζοντες ἄριστον χεχρίσϑαι παρὰ ὀρθῷ λόγῳ τὸ μηδὲν ἀποφαίνειν 

τὴν Ψυχὴν ἴδιον αὑτῆς χαλόν, ἀλλὰ προσγινόμενον ἔξωϑεν χατὰ τὴν 

142 μεγαλόνοιαν τοῦ χάριτας ὀμβροῦντος ϑεοῦ" οἱ δὲ τὸ παραυτίχα τάχος" 25 

ἴσον γὰρ εἶναι τὸ ἐξ αὐτῆς τῷ παραχρῆμα, εὐϑύς, ἀνυπερθέτως, ἄνευ 

μελλήσεως. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον αἱ ϑεῖαι φιλοῦσι συμβαίνειν δωρεαὶ 

φϑαάνουσαι καὶ τὰ χρόνων διαστήματα. τρίτοι δέ εἰσιν οἱ τὴν ἀρετὴν 

μητέρα τοῦ γενητοῦ εἶναι λέγοντες ἀγαϑοῦ, λαμβάνουσαν τὰς γονὰς 

142 παρὰ μηδενὸς θνητοῦ. πρὸς δὲ τοὺς ζητοῦντας, εἰ στεῖρα τίχτει --- 30 

Σάρραν γὰρ εἰσάγοντες πάλαι στεῖραν οἱ χρησμοὶ νῦν ὅτι γενήσεται 

μήτηρ ὁμολογοῦσι ---, ᾿λεχτέον ἐχεῖνο, ὅτι γυνὴ μὲν στεῖρα τίχτειν οὐ 

1 χαὶ οη;. 1) 2 φρόνησις οῃ. Κὶ 0 τοῦ] τῆς Ἄοοπὶ. Οοἢη Ἵ ἀγενεῖς ΑΛ 

8 συγχαρεῖταί Α: οὐ χαριεῖταί Β 12 διάπυρον] διάφορον οοπὶ. Μδηρ. 18 εὑρή-- 

σεται Ποοβοῆ. 16 ροϑβί οὖσι ᾿ἰαοιιηδι) 5ἴδίιο 20 ἀσυνέτων γε] ἀνεπιστημόνων οοηὶ.- 

Μδῃρ. 29 ἄριστα ν 34 αὐτῆς εοαα. 20 μεγάλην εὔνοιαν σοῃΐ. Μδηρ. 
21 μελήσεως Β 29 γεννητοῦ οοαά. 91 εἰσαγαγόντες σομϊςῖο 
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ΟΝ, πέφυχεν, ὥσπερ [ οὐδὲ τυφλὸς βλέπειν οὐδὲ χωφὸς ἀχούειν, Ψυχὴ δ᾽ ἢ 

πρὸς τὰ φαῦλα ἐστειρωμένη χαὶ παϑῶν ἀμετρίας χαὶ χαχιῶν ἄγονος 

μόνη σχεδὸν εὐτοχίᾳ χρῆται, τὰ ἀξιέραστα τίχτουσα, τὸν ἀριϑμὸν ἑπτὰ 

χατὰ τὸ ἀδόμενον ἄσμα ὑπὸ τῆς χάριτος, "άννης, ἥ φησιν: στεῖρα 
5 ἔτεχεν ἑπτά, ἣ δὲ πολλὴ ἐν τέχνοις ἠσθένησε“ (1 Εδρ. 2, Ὁ). καλεῖ 144 

δὲ πολλὴν μὲν τὴν ἐχ μιγάδων χαὶ συγχλύδων λογισμῶν συμπεφορὴη- 

μένην διάνοιαν, ἣ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν περὶ αὐτὴν ὄχλων χαὶ ϑορύβων 

ἀνήχεστα χαχὰ τίχτει, στεῖραν δὲ τὴν μὴ παραδεχομένην ϑνητὸν ὡς 

γόνιμον σπόρον, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων ὁμιλίας χαὶ συνουσίας ἀνα- 

10 λίσχουσαάν τε καὶ διαφϑείρουσαν, περιεχομένην δὲ τῆς ἑβδόμης χαὶ τοῦ 

χατ᾽ αὐτὴν εἰρηνικωτάτου" τούτου γὰρ ἐγχύμων τε εἶναι βούλεται χαὶ 

μήτηρ λέγεσθαι. 

(96.) Τοιοῦτον ἣν καὶ τὸ ,ἐξ αὐτῆς“ τὸ δὲ τρίτον, ὃ δὴ ,τέχνον“ 140 

ἐλέγετο, νῦν διασχεψώμεϑα. πρῶτον μὲν τοίνυν ἄξιον ϑαυμάσαι τὸ μὴ 

16 πολλὰ τέχνα φάναι δώσειν, ἕν δὲ χαριεῖσϑαι μόνον. διὰ τί δέ: ὅτι τὸ 

χαλὸν οὐχ ἐν πλήϑει μᾶλλον ἢ δυνάμει πέφυχεν ἐξετάζεσθαι. μουσιχὰ 140 

μὲν γάρ, εἰ τύχοι, χαὶ γραμματιχὰ χαὶ γεωμετριχὰ χαὶ δίχαια χαὶ φρό- 

νιαα χαὶ ἀνδρεῖα χαὶ σώφρονα παμπολλά ἐστιν: αὐτὸ δὲ τοῦτο {τὸν 

μουσιχὸν χαὶ γραμματιχὸν καὶ γεωμετριχόν, ἔτι δὲ δίχαιον χαὶ σῶφρον 

Ξ0Ὸ φρόνιμόν τε χαὶ ἀνδρεῖον ἕν αὐτὸ μόνον τὸ ἀνωτάτω, μηδὲν ἰδέας 

ἀρχετύπου διαφέρον, ἀφ᾽ οὐ τὰ πολλὰ χαὶ ἀμύϑητα ἐχεῖνα διεπλάσϑη. 

ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ἕν φάναι δώσειν" νυνὶ δὲ τέχνον εἴρηχεν οὐχ ἀμελῶς 147 

οὐδ᾽ ἀπερισχέπτως, ἀλλ᾽ ἕνεχα τοῦ παραστῆσαι, ὅτι οὐχ ὀϑνεῖον οὐδ᾽ 

ὑποβολιμαῖον οὐδ᾽ αὖ ϑετὸν ἢ νόϑον, ἀλλὰ γνήσιον καὶ ἀστεῖον [ὅτι 

35. οὐχ ὀϑνεῖον] ὄντως ἀστῆς ψυχῆς ἔγγονον. παρὰ γὰρ τὸν τόχην τὸ 

τέχνον εἴρηται πρὸς ἔμφασιν οἰχειότητος, Υ φυσιχῶς ἁρμόζεται τέχνα 

γονεῦσιν. 

(21.) ,Εὐλογήσω“ δέ φησιν ,αὐτήν, καὶ ἔσται εἰς ἔθνη“ (θη. 148 

11,16), δηλῶν ὅτι οὐ μόνον ἥ γενιχὴ ἀρετὴ ὡς ἄν εἰς ἔῦϑνη τὰ προσ- 

80. εχέστατα εἴδη τέμνεται χαὶ τὰ ὑπὸ τοῖς εἴδεσιν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι συμ- 
ἊΣ βέβηχεν ὡς ζῴων οὕτω χαὶ πραγμάτων | εἶναι τρόπον τινὰ ἔθνη, οἷς 

μέγα ὄφελος ἀρετὴν προσεῖναι, τὰ γὰρ ἔρημα καὶ χῆρα φρονήσεως 149 

τ---- 

5 ἠσθένησεν Β θ. ἡ συμπεφυρμένην Β 9. 10 ἀποδιδράσχουσάν τε σοὨΐ οἷο 

Ὁ διαφεύγουσαν οθηὶ. δίδησ. 11 εἰρηνιχοῦ τρόπου γοὶ ἠρεμαιοτάτου σοηΐ. 
ἴξηρ. 15 δή σοηΐςεῖο 18 τὸ δά. Ηοαβ6ἢ. 24. ἀστὸν οοηΐ. ίδηρ. 
94 5 ὅτι οὐχ ὀθνεῖον 806] υϑί, ἰγγθρβογιιηΐ ὁχ ᾿ΐῃ, 238 20 δηλῶν ὅτι δίδηρ.: δηλον- 
ὅτι οοὐά. 20. 80 προσεχέστατα Μδηρ.: πρὸς ἔσχατα τὰ οοαὰ. 
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πᾶντα ἐπιζήμια, χαϑάπερ οἷς οὐχ ἐπιλάμπει ἥλιος ἐξ ἀνάγκης ζοφερά. 

ἀρετῇ μὲν γὰρ γεωπόνος ἄμεινον φυτῶν ἐπιμελεῖται, ἀρετῇ δὲ χαὶ 

ἡνίοχος ἅρμα ἐν ἱπποδρομίαις ἄπταιστον ἐλαύνει, ἀρετῇ δὲ χαὶ χυβερ- 

νήτης [οἰαχονόμος] οἰαχονομεῖ χατὰ πλοῦν τὸ σχάφος. ἀρετὴ χαὶ οἰκίας 

χαὶ πόλιν χαὶ χώραν βέλτιον οἰχεῖσϑαι παρεσχεύασεν, οἰχονομιχούς, ὃ 

1500 πολιτιχούς, χοινωνιχοὺς ἄνδρας δημιουργοῦσα. ἀρετὴ καὶ νόμους ἀρίστους 

εἰσηγήσατο χαὶ τὰ εἰρήνης χατεβάλετο πανταχοῦ σπέρματα" ἐπεὶ χαὶ 

ὑπὸ τῆς ἐναντίας ἕξεως πέφυχε γίνεσϑαι τἀναντία, πόλεμος, ἀνομία, 

χαχοπολιτεῖαι, συγχύσεις, δύσπλοιαι, περιτροπαί, ἢ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

ἀργαλεωτάτη νόσος, πανουργία, ἀφ᾽ ἧς ἀντὶ τεχνῶν χαχοτεχνίαι προσ- 10 

ἐρρήϑησαν. ἀναγχαίως οὖν εἰς ἔθνη χωρήσει ἢ ἀρετή, ζῴων ὁμοῦ 

χαὶ πραγμάτων μεγάλα χαὶ ἀϑρόα συστήματα, ἐπὶ τῇ τῶν δεχομένων 

ὠφελείᾳ. 

16] (28.) Λέγεται δὲ ἑξῆς, ὅτι καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτῆς ἔσονται“ 
((014.). οὖς γὰρ χυοφορεῖ χαὶ ἀποτίχτει, πάντες εἰσὶν ἡγεμόνες, οὐ 16 

χλήρῳ, πράγματι ἀβεβαίῳ, χαὶ χειροτονύχ ἐμμίσϑων τὰ πολλὰ ἀνθρώπων 

πρὸς ὀλίγον χρόνον αἱρεϑέντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ φύσεως εἰς ἀεὶ χατασταϑέντες 

1659 αὐτῆς. οὗτος δ᾽ οὐχ ἐμὸς μῦϑος, ἀλλὰ χρησμῶν τῶν ἱερωτάτων ἐστίν, 

ἐν οἷς εἰσάγονταί τινες λέγοντες τῷ Αβραάμ’ βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἶ 

σὺ ἐν ἡμῖν“ (ἄφη. 33,6), οὐ τὰς ὕλας ἐξετάσαντες, --- τίνες γὰρ ἦσαν Ὁ 

ἀνδρὶ μετανάστῃ χαὶ μηδὲ πόλιν οἰχοῦντι, πολλὴν ὃὲ καὶ ἐρήμην χαὶ 

ἄβατον ἀλωμένῳ γῆν; --- ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ διανοίᾳ βασιλιχὴν ἕξιν κατα- 
γοήσαντες, ὥστ᾽ ἀνομοληγῆσαι χατὰ Μωυσῆν μόνον τὸν σοφὸν βασιλέα. 

1088 χαὶ γὰρ ὄντως ὁ μὲν φρόνιμος ἡγεμὼν ἀφρόνων ἐστὶν εἰδὼς ἃ χρὴ 

ποιεῖν τε χαὶ ἃ μή, ὁ δὲ σώφρων ἀχολάστων τὰ περὶ τὰς αἱρέσεις χαὶ 3-ν 

φυγὰς ἠχριβωχὼς οὐχ ἀμελῶς, δειλῶν δὲ ὁ ἀνδρεῖος ἃ δεῖ ὑπομένειν 

χαὶ ἃ μὴ σαφῶς ἐχμαϑών, ἀδίχων δὲ ὁ δίχαιος ἰσότητος ἐν τοῖς ἀπο- 

νεμητέοις ἀρρεποῦς στοχαζόμενος, ὁ δ᾽ ὅσιος ἀνοσίων [ἐν] ἀρίσταις 

ὑπολήψεσι ταῖς περὶ ϑεοῦ χατεσχημένος. 

164 (29.) Ταύταις εἰχὸς ἦν ταῖς ὑποσχέσεσι τὸν νοῦν ἐχφυσηϑέντα Ὁ 

μετέωρον ἀρθῆναι. ὃ δὲ πρὸς [ ἔλεγχον ἡμῶν, οὗ χαὶ ἐπὶ τοῖς ρ. 

4 οἰαχονόμος 860] 5ὶ), νυἱά. δα, δαἀνογθίι παι (βεβαίως Ὁ) οἰχονομεῖ Α οἰχίαΨ 

ἐοηΐοΐο 5 χώρας Β Ἴ χατεβάλλετο Β 10 ὑφ᾽ σοαϊίοῖο 10. 11 προσερ-- 
ρέϑησαν ν, προσερρύησαν ὁοηΐϊ. Μδησ., προσευρέϑησαν σοῃϊοΐο 11 χωρήσει] διεχωρίσϑτ 
οοηΐ. Μδηρ. 18 (ὁ) μῦϑος οοπίοϊο 28 ἀνωμολογῆσϑαι οοπῃὶ. Μδηρ. Μωσῆν 
οοαά. 28 ἐν 860] .8] ἐναρέτοις σοηΐ. Μδηρ. 29 χατεσχημένος Μδηρ. 5 
χατισχημένος οοἀά. 80 ταῖς Α 
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μιχροτάτοις εἰώϑαμεν ὑψαυχενεῖν, πίπτει χαὶ εὐθὺς γελᾷ (6φη. 17,11) 

τὸν ψυχῆς γέλωτα, σχυϑρωπάζων μὲν τῷ προσώπῳ, μειδιῶν δὲ 

τῇ διανοίᾳ, πολλῆς χαὶ ἀχράτου χαρᾶς εἰσοιχισαμένης. ἀμφότερα 15 

δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον συμβαίνει τῷ μείζονα ἐλπίδος ἀγαϑὰ χληρο- 

ὅ νομοῦντι σοφῷ, γελᾶν τε χαὶ πίπτειν: τὸ μὲν εἰς πίστιν τοῦ μὴ μεγα- 

λαυχεῖν διὰ χαταγνωσιν τῆς ϑνητῆς οὐδενείας, τὸ δ᾽ εἰς εὐσεβείας 

βεβαίωσιν διὰ τὸ μόνον χαρίτων καὶ ἀγαϑῶν νομίζειν τὸν ϑεὸν αἴτιον. 

πιπτέτω μὲν δὴ χαὶ σχυϑρωπαζέτω γένεσις, φυσιχῶς --- ἀνίδρυτός τε 156 

γὰρ καὶ ἐπίλυπος ἐξ ἑαυτῆς ἐστιν --- ἀνιστάσθϑω δὲ ὑπὸ ϑεοῦ χαὶ 

10 γελάτω" τὸ γὰρ ἔρεισμα αὐτῆς χαὶ ἣ χαρὰ μόνος οὗτός ἐστιν. εἰχότως 167 

δ᾽ ἄν ἀπορήσειέ τις, πῶς ἐνδέχεται γελᾶν τινα, μήπω γέλωτος εἰς τὴν 

χαϑ᾽ ἡμᾶς γένεσιν ἐλθόντος. ὁ γὰρ Ἰσαάχ ἐστι γέλως, ὃς χατὰ τὴν 

παροῦσαν σχέψιν οὕπω γεγένηται. ὥσπερ γὰρ οὔτε βλέπειν χωρὶς 

ὀφθαλμῶν οὔτ᾽ ἀχούειν χωρὶς ὥτων οὔτε δίχα μυχτήρων ὀσφραίνεσθαι 
15 οὐδ᾽ αὖ ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν ἄνευ τῶν χατ᾽ αὐτὰς ὀργάνων χρῆσϑαι 

οὔτε καταλαμβάνειν δίχα λογισμοῦ, οὕτως οὐδὲ γελᾶν εἰχὸς ἦν, εἰ μὴ 

γέλως ἐδεδημιούργητο. τί οὖν χρὴ λέγειν: πολλὰ ἢ φύσις τῶν μελ- 1688 

λόντων γίνεσθαι διά τινων συμβόλων προμηνύει. ἢ τὸν νεοττὸν οὐχ 

ὁρᾷς, ὅς:, πρὶν ἀέρι ἐπινήχεσϑαι, πτερύσσεσϑαι καὶ τοὺς ταρσοὺς δια- 

Ὃ σείειν φιλεῖ, τὴν ἐλπίδα τοῦ πέτεσθαι δυνήσεσϑαι προευαγγελιζόμενος : 

ἀμνὸν δ᾽ ἣ χίμαρον ἣ βοῦν ἔτι νεογνὸν οὐχ εἶδες, μήπω τῶν χεράτων [689 

ἐχπεφυχότων, ὁπύτε διερεϑίζει τις, ἀντιβεβηχότα χαὶ τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις 

ὁρμῶντα πρὸς ἄμυναν, ἐξ ὧν ἢ φύσις τὰ ἀμυντήρια ὅπλα ἀναδίδωσιν ; 

ἕν γε μὴν ταῖς ϑηριομαχίαις οὐχ εὐθὺς οἱ ταῦροι τοὺς ἀντιτεταγμένους 160 

25 ἀναπείρουσιν, ἀλλ εὖ μάλα διαβάντες καὶ μετρίως τὸν αὐχένα γαλά- 

σαντες χαὶ θάτερον ἐχχλίναντες χαὶ ταυρωπὸν ὄντως ἀποβλεψάμενοι 

τηνικαῦτα ἐπίασιν, ἔργου ἐξόμενοι. τὸ δὲ γινόμενον ὄρουσιν ἐχάλεσαν, 

οἷς ὀνοματοποιεῖν ἔϑος, ὁρμήν τινα πρὸ ὁρμῆς ὑπάρχουσαν. (30.) 

ὅμοιον δή τι χαὶ ἣ ψυχὴ τὰ πολλὰ πάσχει" ἐλπιζομένου γὰρ τἀγαθοῦ 10] 

Ὁ πίπτειν τε καὶ γελᾶν ὁσομΐοῖο Ἵ τὸ 586τρ51: τοῦ οοαά. μόνον Μϑηρ.: 
ξλόνων οοὐά. 9 ἐπίλυπος Μδηρ.: ἐπίλυτος οοὐα. 19 ἡμᾶς ἥδησ.: ἡμέραν 

«οἀα. 18 γεγέννηται οοἀὰ. 15 οὔτ᾽ οοηϊοῖο [16 οὕτω 
ὯΙ χίμαρρον Β 22 διερεϑίζοι σοῃίεϊο 21 ἔργον ΠΟΘ86Β. ὄρουσιν Μδηρ.: 
ἔρυσιν «ςοἀὰ. 28 πρὸς ]1[0686}.. 29 δή τι 80Γ]ρδὶ: δῆτα οοαα. 

“οὔ ἀγαϑοῦ Β 

Ὡ17. 28 ὄρουσις}) ν. δίοῦδοὶ Εο]. 11 87, 1---9 ΥΥ̓ΔΟΠΒηλα[ἢ. 
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ψυχῆς ἀγαθῶν, οἷς συνετράφη, πρὸς τὰς τοῦ σώματος ἀνηνύτους ἐπι- 

ϑυμίας, τὸ ἀρχαῖον χαὶ προγονιχὸν ἀρετῆς συγγενοῦς νόμισμα παραχό- 

112 ψαντα. (92.) τοιαῦτα δ᾽ ἐλπίσας ὃ φιλήδονος νοῦς αὕταρχες οὐχ ύπο- 

λαμβάνει τοὺς νεωτέρους χαὶ ἄρτι πρὸς τὰ σωφροσύνης γυμνάσια φοι- 

τῶντας ἐπιθυμιῶν δελέασιν ἀγχιστρεύσασϑαι, ἀλλὰ δεινὸν ἐνόμισεν εἶναι, ὅ 

εἰ μὴ χαὶ τὸν πρεσβύτερον ὑπάξεται λόγον, οὗ τὰ λυττῶντα παάϑη 

118 παρήβηχε. λέγει γὰρ αὖ τὰς ζημίας ὡς ὠφελείας προτείνων: ,παρα- 

λαβόντες τὸν πατέρα χαὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥχετε πρὸς μέ“ (4. 18) 

ἐπ᾿ Αἰγύπτου χαὶ τοῦ φοβεροῦ τούτου βασιλέως, ὃς χαὶ τὰ πατρῷα 

ἡμῶν καὶ τὰ ὄντως ὑπάρχοντα ἀγαϑὰ ἔξω προεληλυϑότα τοῦ σώματος 10 

- φύσει γάρ ἐστιν ἐλεύϑερα --- ἀντισπᾷ βιαζόμενος δεσμωτηρίῳ πάνυ 

πιχρῷ παραδοῦναι, χαταστήσας εἰρχτοφύλαχα, ὥς φησι τὸ λόγιον, Πεν- 

τεφρῇ τὸν σπάδοντα χαὶ ἀρχιμάγειρον (θη. 39, 1) σπάνει χεχρημένον 

τῶν χαλῶν χαὶ τὰ γεννητιχὰ τῆς ψυχῆς ἐχτετμημένον, ἔτι δὲ σπείρειν 

χαὶ φυτεύειν τι τῶν χατὰ παιδείαν ἀδυνατοῦντα, μαγείρου τρόπον χτεί- 1ὅ 

νοντα τὰ ζῶντα χαὶ χατὰ μέρη καὶ χατὰ μέλη χόπτοντα χαὶ διαιροῦντα 

χαὶ ἐν ἀψύχοις καὶ νεχροῖς χαλινδούμενον οὐ σώμασι μᾶλλον ἣ πραγ- 

μᾶσι χαὶ ταῖς περιέργοις παραρτύσεσιν ἀνεγείροντα χαὶ ἀνερεϑίζοντα τὰς 

114 τῶν ἀνηνύτων παϑῶν ὁρμάς, ἃς εἰχὸς ἦν τιϑασεύοντα πραῦναι. ὁ δὲ χαὶ 

»δώσω“ φησίν οὐμῖν πάντων τῶν ἀγαϑῶν Αἰγύπτου, χαὶ [ φάγεσϑε τὸν ρ. 6 

᾿ μυελὸν (τῆς) γῆς“ (θη. 40,18). ἀλλ᾽ ἐροῦμεν αὐτῷ σώματος ἀγαϑὸν 8ι 

οὐ προσιέμεϑα οἱ τὰ ψυχῆς ἰδόντες" ἱχανὸς γὰρ ὁ τριπόϑητος ἐχείνων 

ἵμερος ἐνταχεὶς πάντων ὅσα τῇ σαρχὶ φίλα λήϑην ἐργάσασθαι. 

1τῦ (33.) Τοιαύτη μέν τις ἢ ψευδώνυμος χαρὰ τῶν ἀφρόνων, ἢ δὲ 

ἀληϑὴς πρότερον εἴρηται, μόνοις ἀστείοις ἐφαρμόζουσα. πεσὼν οὖν 5 

ἐγέλασεν“ (θη. 11,11), οὐχ ἀπὸ ϑεοῦ πεσών, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ξαυτοῦ" ἔστη 

1τὸ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἄτρεπτον, ἔπεσε δὲ ἀπὸ τῆς ἰδίας οἰήσεως. διὸ χαὶ 

τοῦ μὲν δοχησισόφου χαταβληϑέντος φρονήματος, ἀνεγερϑέντος δὲ τοῦ 

φιλοϑέου καὶ περὶ τὸν ἀχλινῇ μόνον ἱδρυϑέντος, γελάσας εὐθὺς , εἶπε 

τῇ διανοίχ' εἰ τῷ ἑχατονταετεῖ γενήσεται, χαὶ ἢ Σάρρα ἐνενήχοντα 30 

1711 ἐτῶν οὖσα τέξεται. (ἰ014.)};:; μὴ (μέν)γτοι νομίσῃς. ὦ γενναῖξε, 

1 συνετράφη 1} (πῃ Γᾶ5. τ) : συνεστράφη Α, συνανεστράφη οοηὶ. Μϑδηρ. 1 παρή- 

βασκεν 8 ἥχετε Ηοοβεῆ.: ἥχατε ὁοαά. 9. ἐπ᾿ (ἀγαϑὰ) οοηϊοεῖο, οοτίο σοτγυρίε]δ 
Ἰδίοί 10 ἡμῶν οὔ). Ηοαϑεῇ. προεληλυϑότος ΗΟΘ656}. 16 δῖ. χατὰ [οτί. 
866]. 11 κυλινδούμενον Μίδηρ. 19 τιϑασεύοντα Μδηρ.: τιϑασσεύοντας οοαά. 

20. 1 τὸν μυελὸν οχ ΧΧ Μδηρ.: τῶν μυελῶν ςοὐά. 2] τῆς ΟΙΧΧ δυάϊὰϊ 
209 ἱδρυϑέντος 50Υ1 051: ἱδρυνϑέντος σ0αα. ἐννενήχοντα σοαα. Ὁ] μέν δααϊ]αϊ 
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τὸ ,εἰπεῖν οὐχὶ τῷ στόματι, ἀλλὰ, τῇ διανοίᾳ “ προσχεῖσϑαι παρέργως. 

ἀλλὰ χαὶ πάνυ ἐξητασμένως: διὰ τί; ὅτι ἔοιχε διὰ τοῦ φάσχειν ,εἰ τῷ 

ἐχατονταετεῖ γενήσεται“ περὶ τῆς ᾿Ισαὰχ ἐνδοιάσαι γενέσεως, ἐφ᾽ ἤ 

πρότερον ἐλέγετο πιστεῦσαι, ὡς ἐδήλου τὸ χρησϑὲν πρὸ μιχροῦ τόδε" 

5. οὐ χληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ᾽ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ“ εἶτ᾽ εὐθὺς 

εἶπεν. ,ἐπίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς διχαιο- 

σύνην“ (ἄθη. 19,4. 6). ἐπειδὴ τοίνυν ἀχόλουϑον οὐχ ἦν ἐνδοιάσαι τῷ 1178 

πεπιστευχότι, πεποίηχε τὸν ἐνδοιασμὸν οὐ πολυχρόνιον, μηχυνόμενον μέχρι 

γλώττης χαὶ στόματος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ περὶ τὴν ὀξυχίνητον διάνοιαν ἵστα- 

10 μενον. οτῇ γὰρ διανοία““ φησίν εἶπεν,“ ἣν τῶν εἰς ποδώχειαν ἐπαι- 

νουμένων οὐδὲν ἄν ἰσχύσαι παραδραμεῖν, ἐπεὶ χαὶ τὰς πτηνὰς φύσεις 

ἁπάσας ἔφϑαχεν. ἀφ᾽ οὗ μο! δοχεῖ καὶ τῶν παρ᾽ “Ἕλλησι ποιητῶν ὁ 179 

δοχιμώτατος οὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα“ φάναι, δηλῶν τὸ τῆς ὀξύτητος 

τάχος, κατ᾽ ἐπίτασιν ὕστερον τοῦ πτεροῦ τὸ νόημα ϑείς. ἐπὶ πολλὰ 

165 γὰρ ἢ διάνοια ἐν ταὐτῷ πράγματα ὁμοῦ χαὶ σώματα στείχει μετὰ 

ἀλέχτου φορᾶς, χαὶ ἐπὶ τὰ γῆς χαὶ θαλάττης αὐτίχα πέρατα φϑανει 

συναιροῦσα χαὶ τέμνουσα τὰ ἀπειρομεγέϑη διαστήματα: κατὰ ὃξ τὸν 

αὐτὸν χρόνον τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἀναπηδᾶ, ὡς δι᾿ ἀέρος εἰς αἰϑέρα ἀνέρ- 

χεσϑαι καὶ μόλις πεοὶ τὴν ἐσχάτην τῶν ἀπλανῶν ἁψῖδα ἵἴστασϑαι. τὸ 180 

Ὁ γὰρ ἔνϑερμον καὶ διάπυρον ἠρευεῖν αὐτὴν οὐχ ἐᾷ΄ διὸ πολλὰ ὑπερβαλ- 

λουσα χαὶ τοῦ παντὸς αἰσϑητοῦ τούτου ὅρου ἔξω φέρεται πρὸς τὸν ἐχ τῶν 

ἰδεῶν παγέντα συγγενιχῶς. γέγονεν οὖν πεοὶ τὸν ἀστεῖον ἢ τροπὴ βραχεῖα, 

. ΘΟΘ ΜΝ. ἄτομος, ἀμερής, οὐχ αἰσϑητή, [ νοητὴ δὲ μόνον, τρόπον τινὰ ἄγρονης. 

(34.) ἀλλ’ ἴσως ἂν τις εἴποι" τί οὖν γε, ὅτι πεπιστευχὼς ἔχνος ἣ σχιὰν 181] 

85 ἣ αὔραν ἀπιστίας ὀέχεται τὸ παράπαν; οὗτος δὲ οὐδὲν ἕτερόν μοι βού- 

λεσϑαι δοχεῖ ἢ τὸν γενόμενην ἀποφαίνειν ἀγένητον χαὶ τὸν ϑνητὸν ἀϑά- 

νατὸν χαὶ τὸν φϑαρτὸν ἄφϑαρτον χαὶ τὸν ἄνθρωπον, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, 

---.«--.-.-.-....--.--.-.-----ςς.᾽-Ξ-ὐ-ΣὉ:.»5ὺΟ-Α.... .,..-ςκς-.-ς-ς--...Ἅ..- 

1 τὸ] τῷ οσοηΐοῖϊο εἶπεν Μδηρ. ὃ ἐνδοιάσαι ἢ: ἐνδοιάζειν Α Ὁ] ἧς 

{2 2}.} 0.0. ῶ. αὐτὸ (μόνον) εοηϊεῖο 18 πράγματι οἱ σώματι Ἠορβοῆ. 

11 συνδιαιροῦσα οσοηΐ. Μδῃηρ. συντέμνουσα σΟηϊοΪΟ ἀπειρομεγέϑη διαστή- 
ματα Μδῃρ.: ἄπειρα μεγέϑη διὰ στόματος οο(ὰ. 20. 31 ὑπερβαίνουσα οοη Ϊ. 

Μδησ. 21] τούτου {κόσμου τοὺς) ὅρους οὐπίοϊο 22) συγγενιχῶν 

οοπὶ. Μίδησ. 22 ἀμερίς Βι ἀχαρής Μδηρ. 24 τί; οὐ γέλοιον ὅτι ἐοῃϊοῖο, 

τί οὖν; ὃ ποτε πεπιστευχὼς οοΐ. λίδηρ. 95 αὔραν Μδησ.: ὥραν σοὐα. 
26 ἀγέννητον ὁ0α4. 

18 οπι. Οἀ. η 86. 
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182 ϑεόν. τὴν γὰρ πίστιν, ἧς ἔλαχεν ἀνῦρωπος, οὕτω βέβαιόν φησι δεῖν 

εἶναι, ὡς μηδὲν διαφέρειν τῆς περὶ τὸ ὄν, τῆς ἀρτίου καὶ περὶ πάντα 

πλήρους. λέγει γὰρ Μωυσῆς ἐν ὠδῇ τῇ μείζονι: ,ϑεὸς πιστός, χαὶ 

188 οὐχ ἔστιν ἀδιχία ἐν αὐτῷ“ (Πουΐ. 82,8). πολλὴ δὲ ἄγνοια νομίζειν, 

τὰς ϑεοῦ ἀρετὰς τὰς ἀρρεπεῖς χαὶ παγιωτάτας χωρῆσαι Ψυχὴν ἀνθρώπου 5 

δύνασϑαι' ἀγαπητὸν γὰρ εἰχόνας αὐτῶν χτήσασϑαι δυνηϑῆναι, πολλοῖς 

χαὶ μεγάλοις ἀριϑμοῖς τῶν ἀρχετύπων ἐλαττουμένας- χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" 

184 ἀχράτους μὲν γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τὰς ϑεοῦ ἀρετάς, ἐπειδὴ χαὶ ὁ ϑεὸς 

οὐ σύγχριμα, φύσις ὧν ἁπλῇ, χεχραμένας δὲ τὰς τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ 

χαὶ ἡμεῖς γεγόναμεν χράματα, ϑείου χαὶ ϑνητοῦ συγχερασϑέντων χαὶ 10 

χατὰ τοὺς τῆς τελείας μουσιχῇς λόγους ἁρμοσθέντων" τὸ δ᾽ ἐχ πλειό- 

186 νων συνεστὼς φυσιχὰς πρὸς ἔχαστον τῶν μερῶν ἀνϑολχὰς ἔχει. εὐδαί- 

μων δ᾽ ὅτῳ ἐξεγένετο τὸν πλείω τοῦ βίου γρόνον πρὸς τὴν ἀμείνω χαὶ 

ϑειοτέραν μοῖραν ταλαντεύειν: ἅπαντα γὰρ τὸν αἰῶνα ἀμήχανον, ἐπεὶ 

χαὶ τὸ ἀντίπαλον ϑνητὸν ἄχϑος ἔστιν ὅτε ἀντέρρεψε καὶ ἐφεῦρεῦσαν 16 

ἐχαιροφυλάχησε τὰς ἀχαιρίας τοῦ λογισυοῦ, ὡς ἀντιβιάσασϑαι. (ῦ.) 

186 ,7πεπίστευχεν οὖν ᾿Αβραὰυ τῷ ϑεῷ“ (ἄθη. 15,6), ἀλλ᾿ ὡς ἄνθρωπος 

πεπίστευχεν, ἵνα τὸ ἴδιον τοῦ ϑνητοῦ γνῷς χαὶ μάϑῃς οὐχ ἄλλως αὐτῷ 

γενέσϑαι, εἰ μὴ ἐχ φύσεως, τὴν τροπήν. ἀλλ᾽ εἰ βραχεῖα χαὶ ἀχαρὴς 

1ἕγονεν, ἄξιον εὐχαριστεῖν" πολλοὶ γὰρ ἕτεροι τῇ ῥύμῃ χαὶ φορᾷ χκατα- 30 

1817 χλυσϑέντες χαὶ τῇ βία εἰσάπαν ἠφανίσϑησαν. οὐχ ἔστι γάρ, ὦ γενναῖε, 

χατὰ τὸν ἱερώτατον Δίωυσῆν ἀρτίπους ἢ ἐν ϑνητῷ σώματι ἀρετή, 

ἀλλὰ παραπλήσιόν τι πάσχουσα νάρχῃ, μιχρὸν ὅσον ὑποχωλαίνουσα. 

»ἐνάρχησε“ γάρ φησι ,τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ, ᾧ χαὶ ἐπέσχαζεν“ (6η. 

188 39,25. 81). ἴσως δ᾽ ἄν τῶν εὐθαρσεστέρων εἴποι τις παρελθών, ὅτι 26 

οὐδὲ ἀπιστοῦντός ἐστιν ἢ προφορά, ἀλλ᾽ εὐχομένου, ἵν᾽, εἰ μέλλοι τῶν 

εὐπαϑειῶν ἣ ἀρίστη γεννᾶσθαι, χαρά, μὴ ἑτέροις ἀριϑμοῖς μᾶλλον ἣ 

τοῖς ἐνενήχοντα χαὶ ἑχατὸν τεχῦτζ (οι. 11,11), ἵνα τὸ | τέλειον ἀγαθὸν ρμ. 601 

189 τελείοις ἀριϑμοῖς εἰς γένεσιν ἔλῦγ. τέλειοι δ᾽ οἱ λεχϑέντες ἀριὕμοί, 

χαὶ μάλιστα χατὰ τὰς ἱερωτάτας ἀναγραφάς. ἴδωμεν δ᾽ αὐτῶν ἑχάτερον" ὉὋ 

1 φασι Μίδηρ. ὃ Μωσῆς οοἀά, 4 ἄνοια δῃρ. ὅ ἀρεπεῖς ἃ 
6 αὐτὸν Ποοδοῇ. 19 ἀχαρὴς οὐ. Ῥᾶγ. ἴῃ πι|ρ.: ἀχαρίς οο44., ἄχρονος Μδην. 
91 χαὶ τῇ βίᾳ] τῆς βίας ἐοπίεῖο 239 Μωσῆν εοὐα. 26 οὐδὲ] οὐχ 
20) 8 ἐνενήκοντα χαὶ ἑχατὸν 5ογῖρδῖ: ἐννενηχονταέταις οὖσι σοάά., 
ἑχατονταέταις Μαηρ. 0 ἑκάτερον 5ογρ5ὶ: ἐχάτερα (06. 

19-- 14. }}, [0]. 19. Φίλωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων: εὐδαίμων ὅτῳ --- ἅπαντα. 
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Σὴμ εὐθέως μέν, ὃ υἱὸς τοῦ δικαίου Νῶε, πρόγονος δὲ τοῦ ὄρα- 

τιχοῦ γένους, ,ἑχατὸν ἐτῶν εἶναι λέγεται, ἡνίχα ἐγέννησε τὸν ᾿Αρφαξάτ΄ 

(ἄφη. 11,10), ὃς ἑρμηνεύεται συνετάραξε ταλαιπωρίαν’ χαλόν γε ἔγγονον 

ψυχῆς χλονεῖν χαὶ συγχεῖν καὶ διαφϑείρειν τὴν ταλαίπωρον χαὶ γέμουσαν 

8 χαχῶν ἀδιχίαν. ἀλλὰ χαὶ ,᾿Αβραὰμ ἄρουραν φυτεύει“ (Θ6η. 21,33) 190 

χρώμενος ἔχατοστῷ λόγῳ πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ χωρίου, χαὶ ᾿Ισαὰχ 

»ξχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑήν“ (θη. 26,12). χαὶ τὴν αὐλὴν τῆς 

ἱερᾶς σχηνῆῇῆς Μωυσῇς χατασχευάζει πήχεσιν ἑχατόν (Εχοά. 21,9), τὸ 

πρὸς ἀνατολὰς χαὶ δύσεις ἐχμετρούμενος διάστημα. ἔστι δὲ χαὶ ἀπαρχῆς 19] 

10 ἀπαρχὴ ὁ ἑἕχατοστὸς λόγος, ὃν Λευῖται τοῖς ἱερωμένοις ἀπάρχονται 

(Νυμ. 18,28): λαβοῦσι γάρ αὐτοῖς τὰς δεχάτας παρὰ τοῦ ἔϑνους διεί- 

ρηται χαϑάπερ ἀπὸ χτημάτων οἰχείων τοῖς ἱερεῦσι διδόναι ὡς δεχάτην 

λόγων ἱεράν. πολλὰ δ᾽ ἂν τις χαὶ ἄλλα σχοπῶν εὔροι πρὸς ἔπαινον 193 

τοῦ λεχϑέντος ἀριϑμοῦ τοῖς νόμοις ἐμφερόμενα, πρὸς δὲ τὸ παρὸν διεξ- 

12 αρχεῖ τὰ εἰρημένα. ἀλλ᾽ ἐὰν τῶν ἐχατὸν ἀφέλῃς δεχάτην ἱερὰν ἀπαρχὴν 

τῷ τῆς ψυχῆς φέροντι χαὶ αὔξοντι καὶ πληροῦντι χαρποὺς ϑεῷ, ἕτερον 

ἀριϑμὸν (τέλειον) τὸν ἐνενήχοντα ἀπολείψεις. πῶς γὰρ οὐ τέλειος, μεϑό- 

ρῖος ὧν πρώτης χαὶ δεχάτης, χαϑ' ὃν διαχρίνεται τὰ ἅγια τῶν ἀγίων 

τρόπον χαταπετάσματος τοῦ μέσου (Εχοά. 26,88), ᾧ τὰ ὁμογενῇ δια- 

40 στέλλεται χατὰ τὰς ἐν τοῖς εἴδεσι τομάς. (30.) ὃ υὑὲν οὖν ἀστεῖος 193 

ἐλάλει τῇ διανοίᾳ τὰ ἀστεῖα ὄντως, ὁ δὲ φαῦλος ἑρμηνεύει ἔστιν ὅτε 

παγχάλως τὰ χαλά, πράττει δὲ αἰσχρῶς τὰ αἴσχιστα, καϑάπερ καὶ 

Συχὲμ ὃ ἔγγονος ἀνοίας. ᾿Εμὼρ γάρ ἐστι πατρός, ὃς μεταληφϑεὶς ὄνος 

χαλεῖται, αὐτὸς δὲ ἑρμηνευϑείς ἐστιν ὦμος, πόνου σύμβολον. ἀϑλιος 

5 δὲ χαὶ ταλαιπωρίας μεστὸς πόνος, ὃν ἄνοια γεννᾶ, ὥσπερ ὠφέλιμος, 

ᾧ συγγενὴς ἀγχίνοια. φασὶ γοῦν οἵ χρησμοὶ ὅτι ,ἐλάλησε χατὰ τὴν 194 

διάνοιαν τῆς παρϑένου“ ταπεινώσας αὐτὴν πρότερον ὃ Συχέμ (θη. 

34,2. 3). ἀρ᾽ οὐχ ἐξητασμένως ἐλέχϑη τὸ ,ἐλάλησε κατὰ τὴν διάνοιαν 
τῆς παρϑένου“, μονονοὺχ εἰς δήλωσιν τοῦ ταναντία οἷς εἶπεν εἰργασ- 

ΟδΜ. μένου: Δεῖνα γάρ ἐστιν ἢ ἀδέχαστος χρίσις, ἢ πάρεδρος ϑεοῦ δίχη», 

4 [(οτἱ. οἷόν τε αὐά. 6 χρώμενος ΜατκΙαμά: χώματος οοαα, 8 Μωσῆς οοαἥά. 
11 παρὰ οχ περὶ οοττ. Β3 12. 18 ὡς δεχάτην λόγων ἱεράν) ἑτέρας δεχάτας ζξἑχατοστὸν) 

λόγον περιεχούσας (γ. ὃ 2) γοὶ δεχάτην ὡς ἀπαρχὴν ἱεράν οοηΐεϊο, δεχάτην ἑχαστοστῷ 
λόγῳ ἱερὰν οοπὶ. Μδηρ. 16 τῆς] τοὺς Ἤοοηίςϊο τὴν ψυχὴν Β2 11 τέλειον 

δἀὰ. Μαηρ. ἐννενήχοντα σο06α. διαλείψεις ρ6Γ δγγογθιη Μδηρ. 18 (δευτέρας) 

δεχάτης σοηϊεΐο 19 ροϑὲ μέσου τηυ]ία, αυΐθιι8 46. ΠΟΠΑρΡΘΏΔΓΙ ΠΌΠΊΘΥΙ ΥἹ ΔρΘΓΘΙΌΓ, 

Θχοίαἴθ80 οοπὶ. δὴν. 21 (μὲν) ἔστιν οομϊεῖο 28 ὄνος πιδῃ. το ἰβϑίτηδ ἴῃ τηρ. Α 
(Ηοεβεὶ!.): ὦμος ΑΒ 28 οὐχ Μδῃρ.: οὖν ο064. ἐλαλήϑη Β 29 μόνον οὐχ οοἀά. 
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190 ἢ ἀειπάρϑενος᾽ ἑρμηνεύεται γὰρ ξχάτερον Δεῖνα, χρίσις ἣ δίχη. ταύτην 

οἱ ἐπιχειροῦντες ἄφρονες διαφϑείρειν διὰ τῶν χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 

βουλευμάτων χαὶ ἐπιτηδευμάτων εὐπρεπεία λόγου διαδιδράσχουσι τὸν 

ἔλεγχον. χρὴ Ἰοῦν αὐτοὺς ἢ ἀχόλουϑα τοῖς λεγομένοις πράττειν ἣ 

ἀδιχοῦντας ἡσυχάζειν: ἥμισυ γάρ, φασί, καχοῦ ἡσυχία" χαϑὰ χαὶ Μωυσῆς ὅ 

ἐπιτιμῶν τῷ πρεσβείων μὲν ἀξιώσαντι γένεσιν, δευτερείων δὲ τὸν ἄφ- 

190 ϑαρτον ϑεόν φησιν’ οἥμαρτες, ἡσύχασην“ (θη. 4,1). τὸ γὰρ ἐχτρα- 

Ἰῳδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν τὰ χαχὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. σχεδὸν δ᾽ οἱ 

πολλοὶ πεπόνθασι τοῦτο“ λέγουσι μὲν γὰρ ἀεὶ τῇ παρϑένῳ ἀρετῇ τὰ 

φίλα χαὶ δίκαια, καιρὸν δ᾽ οὐδένα παριᾶσιν, ἐν ᾧ δυνηϑέντες αὐτὴν οὐχ 10 

ὑβριοῦσι χαὶ χαχώσουσι. ποία γὰρ πόλις οὔχ ἐστι μεστὴ τῶν τὴν 

197 ἀειπάρϑενον ὑμνούντων ἀρετήν; ὀὲ τὰ ὦτα τῶν παρατυγχανόντων ἀπο- 

χναίουσι διεξιόντες τὰ τοιαῦτα" ἣ φρόνησις ἀναγκαῖον, ἣ ἀφροσύνη βλα- 

βερόν: αἱρετὸν ἢ σωφροσύνη, ἐχϑρὸν ἢ ἀχολασία" ὑπομονῆς ἄξιον ἣ 

ἀνδρεία, φυγῆς ἣ δειλία" συμφέρον ἢ δικαιοσύνη, ἀσύμφορον ἢ ἀδιχία" 15 

τὸ ὅσιον χαλόν, τὸ ἀνόσιον αἰσχρόν" τὸ ϑεοσεβὲς ἐπαινετόν, τὸ ἀσεβὲς 

ψεχτόν- [τὸ] οἰχειότατον ἀνθρώπου φύσει τὸ εὖ χαὶ βουλεύεσϑαι καὶ 

198 πράττειν χαὶ λέγειν, ἀλλοτριώτατον τὸ χαχῶς τούτων ἕχαστον. ταῦτα 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ συνείροντες τὰ ὀιχαστήρια χαὶ βουλευτήρια καὶ τὰ 

ϑέατρα χαὶ παάντα σύλλογον χαὶ ϑίασον ἀνϑρώπων ἀπατῶσιν, ὥσπερ οἱ Ὁ 

προσωπεῖα χαλὰ αἰσχίσταις ὄψεσι περιτιϑέντες προνοίᾳ τοῦ μὴ ὑπὸ τῶν 

199 ὁρώντων ἐλέγχεσϑαι. ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος" ἀφίξονται γάρ τινες εὖ μάλα 

ἐρρωμένοι χαὶ τῷ περὶ ἀρετὴν ζήλῳ χατεσχημένοι χαὶ τὰ περιχαλύμ- 

ματα χαὶ περίαπτα ταῦτα, ὅσα λόγῳ καχοτεχνοῦντες συνύφηναν, ἀπαμ- 

φιάσαντες χαὶ γυμνὴν αὐτὴν ἐφ᾽ αὑτῆς τὴν ψυχὴν αὐγάσαντες εἴσονται 36 

χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς ἀποχείμενα τῆς φύσεως ἀπόρρητα- εἶτ᾽ ἕξω προαγα- 

γόντες τὰ αἴσχη καὶ τὰ ὀνείδη πάντα αὐτῆς ἐν ἡλίῳ χαϑαρῷ πᾶσιν 

9. καὶ ἐπιτηδευμάτων οῃ. }} εὐεπείᾳ οοπηΐ. Μαηρ. 4 ἐχρῆν οὖν οοῃϊεῖο 

ὃ Μωσῆς οοαά. 9 τῇ ἀειπαρϑένῳ οοπῃΐ. Νδηρ. 10 δίκαια Μδηρ.: δίχη οοαἀὰ. 
παριᾶσιν Ἠοεδβοῖ.: παρίασιν ςοαἀ. 15 ἀνδρία εοαὰ. 10. 11 τὸ ἀσεβὲς ψεχτόν 

οἴη. δὶ 11 τὸ 566]. Μδηρ. βουλεύεσθαι Μδην.: βούλεσϑαι οομά. 19 ἰοτί. 

τὰ 566]. γοὶ] (τὰ) βουλευτήρια 80τὶὺ. 20 ἀνθρώπων Μίδηγ.: ἄνϑρωποι οοἀά. 
28 χατεσχημένοι δίαηρ.: κατισχημένοι σοι. 24 χαχοτεχνοῦντες βογὶρ8ὶ: χατα- 

τεχνοῦντες σοὐμὰ. συνύφηναν βοτγμ8) : συνύφαναν οοαά. 21 τὰ αἴσχη 8οτρ58ὶ: 
τὴν αἰσχύνην εοὐά, 

ἡ. 8 }Ὲ [0]. 40ν τοῦ αὐτοῦ ΠῈ [0]. 194τ: τὸ ἐχτραγῳδεῖν χαὶ ἐπιχομπάζειν (ἐπικωμάζειν 
ΜῈ) τὰ κακὰ διπλοῦν ἁμάρτημα. 
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ἐπιδείξονται, οἷα τις οὖσα, ὡς αἰσχρὰ καὶ χαταγέλαστος οἵαν ἐχ τῶν 

περιάπτων, ὡς νόϑην ἐπεμόρφαζεν εὐμορφίαν. οἱ δὲ πρὸς ἄμυναν 200 

εὐτρεπεῖς τῶν οὕτως βεβήλων χαὶ ἀχαϑάρτων τρόπων δύο μέν εἰσιν 

ἀριϑμῷ, Συμεὼν χαὶ Λευί, γνώμῃ δὲ εἷς. διὸ χαὶ ἐν ταῖς εὐλογίαις ὃ μὲν 

5. πατὴρ αὐτοὺς ἐν τάξει ἑνὸς χατηρίϑμει (θη. 49,5), διὰ τὸ σύμφωνον τῆς 

ὁμονοίας χαὶ τῆς πρὸς ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ μέρος ὁρμῆς. ὃ δὲ Μωυσῆς 

οὐδὲ δυάδος ἔτι μέμνηται, ἀλλ᾽ ὅλον τὸν [ Συμεὼν εἰς τὸν Λευὶ ἐνεχά- 

ραξε (θεαί. 858,8) δύο οὐσίας χερασάμενος, ἀφ᾽ ὧν ἕνα εἰργάσατο 

οἷον ἰδέα μιᾷ τυπωϑέντα, τὸ ἀκούειν τῷ πράττειν ἑνώσας. 

10 (31.) Ἐπειδὴ τοίνυν ἔγνω τὴν ἐπαγγελίαν λαλοῦσαν τὰ αἰδοῦς χαὶ 20] 

᾿ εὐλαβείας μεστὰ χατὰ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ὁ σπουδαῖος, ἔπαϑεν ἀμφό- 

τερα, χαὶ τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν πίστιν χαὶ τὴν πρὸς τὸ γενητὸν ἀπιστίαν. 

εἰχύότως οὖν φησι δεόμενος" ,Ἰσμαὴλ οὗτος ζήτω ἐνώπιόν σου“ (θη. 

11,18), οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τῶν ἐμφερομένων ξχαστον τῶν ὀνομάτων τιϑείς, 

15 τὸ οοὗτος“, τὸ - ζήτω“, τὸ ,ἐνώπιόν σου“ ταῖς γὰρ ἐν τοῖς πράγμασιν 

ὁμωνυμίαις ἠπατήθησαν οὐχ ὀλίγοι. τί δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγω, σχεπτέον" Σ02 

ἑρμηνευϑεὶς Ἰσμαήλ ἐστιν ἀχοὴ ϑεοῦ, τῶν δὲ ϑείων δογμάτων οἱ μὲν 

ἀχούουσιν ἐπ᾿ ὠφελείᾳ, οἱ δ᾽ ἐπὶ βλάβῃ αὑτῶν τε χαὶ ἑτέρων. ἢ τὸν 

οἰωνοσχόπον Βαλαὰμ οὐχ ὁρᾷς: οὗτος εἰσάγεται ,ἀχούων λόγια ϑεοῦ 

Ὁ ἐπιστάμενός τε ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου“ (Ναυη. 24,16). ἀλλὰ τί ἐχ 203 

τῆς τοιαύτης ἀχροάσεως, τί δ᾽ ἐχ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης ὥνατο, 

γνώμῃ μὲν ἐπιχειρήσας τὸ ψυχῆς ἄριστον ὄμμα λυμήνασθαι, ὃ δὴ μόνον 

τὸν ϑεὸν ὁρᾶν πεπαίδευται, μὴ δυνηϑεὶς δέ διὰ τὸ σωτῆρος χρᾶτος 

ἀήττητον. τοιγαροῦν ὃ ὑὲν χαταχεντούμενος ὑπὸ φρενοβλαβείας τῆς 

38. ἑαυτοῦ χαὶ τραύματα πολλὰ δεξάμενος ἐν μέσοις τραυματίαις ἀπώλετο 

(Ναμα. 31,8), διότι σοφιστεία μαντιχῇ τὴν ϑεοφόρητον προφητείαν παρε- 

χάραξε. δεόντως οὖν εὔχεται ὁ ἀστεῖος, ἵν᾿ οὗτος μόνος Ἰσμαὴλ ὑγιαίνῃ, 204 

διὰ τοὺς μὴ γνησίως ἀχούοντας τῶν ἱερῶν ὑφηγήσεων" οἷς ἀπεῖπε 

Μωυσῆς ἄντιχρυς εἰς ἐχχλησίαν φοιτᾶν τοῦ πανηγεμόνος. τεϑλασμένοι 200 

Ὁ γὰρ τὰ γεννητικὰ τῆς διανοίας ἣ χαὶ τελείως ἀποχοπέντες οἵ τὸν ἴδιον 

ΒΞ 

Φ. 

νοῦν χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἀποσεμνύνοντες ὡς μόνα τῶν χατ᾽ ἀνθρώπους 

αἴτια πραγμάτων ἣ οἱ πολυϑείας ἐρασταὶ χαὶ τὸν πολύϑεον ἐχτετιμη- 

ὡς οα. Β 2 (καὶ ὡς οοπὶ. Μδηρ. 8 εὐπρεπεῖς Β ὄντως Β 
Μωσῆς εοὐά. 10 ἐπαγγελίαν Μδηρ.: ἀπαγγελίαν Ἤοοαα. 11 αὐτοῦ οοἀά. 

2 γεννητὸν Υ 14 ἐχφερομένων οοηΐ. Μδηρ. αἸ(. τῶν νἱά. 866]. 22 γνώ- 
ἢν Β 28 τὸ (τοῦ σοηϊεῖϊο 20. 27 παρεχάραξε Μδῃρ.: προεχάραξε Α, 
Ῥοὐχάραξε Β 21 μόνος ἰπ της. Β 82 πράγματα Β ἣ] καὶ Ἤσοηϊεΐο 
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χότες ϑίασον, οἱ ἐχ πόρνης γεγονότες, τὸν ἕνα ἄνδρα χαὶ πατέρα φιλα- 

ρέτου ψυχῆς ϑεὸν οὐχ εἰδότες, ἀρ᾽ οὐχ εἰκότως ἐλαύνονταί τε χαὶ φυγα- 
200 δεύονται (Πθαί. 23,1. 2); παραπλήσιόν μοι δοχοῦσι ποιεῖν χαὶ οἱ χατη- 

γοροῦντες τοῦ υἱοῦ γονεῖς ἐπ᾽ οἰνοφλυγία" λέγουσι γάρ' .,85 υἱὸς ἡμῶν 

οὗτος ἀπειϑεῖς (Ποαυΐ. 21,20), διὰ τῆς προσϑήχης τῆς οοὗτος“ μη- ὅ 

νύοντες, ὅτι εἰσὶν ἕτεροι παῖδες χαρτεριχοὶ χαὶ σώφρονες, . τοῖς ἐπιταγ- 

μασι τοῦ ὀρθοῦ λόγου χαὶ παιδείας πειϑαρχοῦντες- οὗτοι γὰρ ψυχῆς 

ἀψευδέστατοι γονεῖς, ὑφ᾽ ὧν χατηγορηϑῆναι μὲν | αἴσχιστον, ἐπαινεϑῆναι ρμ. Εξξε 1 

δ0 1 δ᾽ εὐχλεέστατον. τὸ (δὲ) οοὗτός ἐστιν ᾿Ααρὼν χαὶ Μωυσῆς, οἷς εἶπεν 

ὃ ϑεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐξ ᾿Αἰγύπτου“ (Εχοά. 6, 26) χαὶ 10 

τὸ οοὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι Φαραὼ βασιλεῖ“ (1014. 27), ταῦτα μὴ 

νομίζωμεν εἰρῇσϑαι παρέργως ἣ τὰς δείξεις μὴ πλέον τι τῶν ὀνομάτων 

208 παρεμφαίνειν. ἐπειδὴ γὰρ Μωυσῆς μέν ἐστι νοῦς ὁ χαϑαοώτατος, 

᾿Ααρὼν δὲ λόγος αὐτοῦ, πεπαίδευται δὲ χαὶ ὁ νοῦς ϑεοπρεπῶς ἐφά- 

πτεσϑαι χαὶ ὁ λόγος ὁσίως ἑρμηνεύειν τὰ ὅσια, μιμηλάζοντες δὴ οἱ 18 

σοφισταὶ χαὶ παραχόύόπτοντες τὸ δόχιμον νόμισμα τοῦτό φασι χαὶ νοεῖν 

ὀρθῶς περὶ τοῦ ἀρίστου χαὶ λέγειν ἐπαινετῶς (ἔχοά. 7,11). ὅπως 

οὖν μὴ ἀπατώμεθα παραϑέσει τῶν χεχιβδηλευμένων πρὸς τὰ δόχιμα 

209 δι’ ὁμοιότητος τοῦ χαραχτῆρος, βάσανον ἔδωχεν, ἡ διαχριϑήσεται. τίς 

οὖν ἢ βάσανος: τὸ ἐξαγαγεῖν ἐχ τῆς σωματιχῇς χώρας τὸν ὁρατιχὸν 29 

χαὶ φιλοθεάμονα νοῦν χαὶ φιλόσοφον. ὁ μὲν γὰρ τοῦτο δυνηϑεὶς Μωυ- 

σῆς ἐστιν οὗτος, ὁ ὃὲ ἀδυνατήσας, ὁ λεγόμενος μόνον, μυρίας δὲ σεμ- 

νότητας ὀνομάτων ἐπαμπισχόμενος, γελᾶται. ζῆν δὲ εὔχεται τῷ Ἰσμαήλ, 

οὐ τῆς μετὰ σώματος ζωῆς ἐπιστρεφόμενος, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ θεῖον ἄχουσμα 

210 ἐπὶ ψυχῇ διαιωνίζον ἐγείρῃ τε αὐτὸν χαὶ ζωπυρῇ. (38.) χαὶ ὃ μὲν 525 

ἀχρόασιν λόγων χαὶ μάϑησιν δογμάτων ἱερῶν εὔχεται ζῆν, ὡς ἐλέχϑη, 

ἢ δ᾽ ἀσχητὴς Ἰαχὼβ εὐφυΐαν’ λέγει γάρ’ οζήτω ᾿ Ρουβὴν χαὶ μὴ ἀπο- 

ϑανέτω“ ([)οαΐ. 38,0) ἀρά 1ε ἀϑανασίαν χαὶ ἀφθαρσίαν εὐχόμενος, 

ἀνϑρώπῳ πρᾶγμα ἀδύνατον; οὐ δήπου. τί. οὖν ἔσϑ᾽ ὃ βούλεται παρα- 

211 στῆσαι, λεχτέον. πάντα τὰ ἀχούσματα χαὶ μαϑήματα ἐποιχοδομεῖται 30 
-...ὄ.-Ἡὄ.ὲΆσ .Ξ. .... ς.. ..... ...-.----.--᾽----Ὁ-’-ὔ΄Ο-.;..-.-ς-. 

4 τοῦ υἱοῦ Μαησ.: τούτου οοαα. 9 δὲ δἀή. Μδηρ. Μωσῆς εοἀὰ. 
12 λέξεις Μδηρ. 13 Μωσῆς οοαμ. 15 μιμηλάζοντες Μδηγ.: 

μιμηλίξζοντες οοἀ4., κιβδηλεύοντες σοῃϊοῖο δὴ Μαπρ.: δ᾽ Ἄοοαὐάὰ. 16 τοῦτό] 
αὑτοὺς ὁχ εοὐΐοα Οχοη. ΟἝΟὉ]}. Νον. 142 Μαηρ. 19 ὁμοιότητα Ἤσοπίοῖο 

τὴν βάσανον 921. 29) Μωσῆς οοὐά. 20 ἐπαμπισχόμενος 501ρ8ἱ : ἐπαμφισχό-- 
μενος σοαά. 21 ᾿Ιαχὼβ] μὸγ τῃηριηουῖδθ ἰαρϑι ΡΏΪ]0, οαρ 8 θη. 49 πηϑιηοῦ. 

Ιδεουυσῃ μτὸ Μοβα ἰμάμποὶϊ Ρουβὴν 5εγὶμ581: “Ρουβὶμ οοἀὰ. 80 μαϑήματα 
ϑεάματα ςοηΐ. δίδηρ. 
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χαϑάπερ ϑεμελίῳ προχαταβεβλημένῳ φύσει παιδείας δεχτιχῇ, φύσεως 

δὲ μὴ προὐπαρχούσης ἀνωφελῇ πάντα. ὃρυὸς γὰρ ἢ λίϑου χωφῆς 

οὐδὲν ἄν δόξαιεν οἱ ἀφυεῖς διαφέρειν. ἔγχολλον γὰρ ἄν οὐδὲν αὐτοῖς 
ἁρμόζοιτο, πάντα δ᾽ ὡς ἀπὸ στερροῦ τινος ἀποπάλλεται καὶ ἀποπηδᾶ. 

5 τὰς δὲ τῶν εὐφυῶν ψυχὰς ἔστιν ἰδεῖν χηροῦ τρόπον λελειασμένου μήτε 212 

ἄγαν στερεοῦ μήτε ἄγαν ἁπαλοῦ χεχερασμένας μετρίως, παραδεχομένας 

τὰ ἀχούσματα χαὶ ϑεάματα ῥᾳδίως πάντα χαὶ ἐναποματτομένας ἄχρως 

αὐτὰς τὰ εἴδη, μνήμης ἐναργεῖς τινας εἰχόνας. ἦν γοῦν ἀναγχαῖον 218 

ἃ. εὔξασϑαι τῷ | λογικῷ γένει τὸ εὐφυὲς ἄνοσον χαὶ ἀϑαάνατον παρεῖναι. 

0 τοῦ μὲν γὰρ χατ᾽ ἀρετὴν βίου, ὅς ἐστιν ἀψευδεστάτη ζωή, μετέχουσιν 

ὀλίγοι, οὐχὶ τῶν ἀγελαίων φημί --- τούτων γὰρ οὐδεὶς τῆς ἀληϑοῦς 

ζωῆς χεχοινώνηχεν ---, ἀλλ᾽ εἴ τισιν ἐξεγένετο τὰς τῶν ἀνθρώπων φυγεῖν 

σπουδὰς χαὶ ϑεῷ μόνῳ ζῆσαι. παρὸ χαὶ λίαν τεϑαύμαχεν ὁ ἀσχητιχὸς 314 

χαὶ ἀνδρεῖος, εἴ τις ἐν μέσῳ τοῦ βίου ποταμῷ φορούμενος ὑπ᾽ οὐδε- 

5. μιᾶς ῥύμης χατασύρεται, δύναιτο δὲ χαὶ πλούτῳ πολλῷ ῥέοντι ἀντισχεῖν 

χαὶ ἡδονῆς ἀμέτρου φορὰν (ἀνγῶσαι καὶ λαίλαπι χενῇς δόξης μὴ ἀναρ- 

πασϑῆναι. λέγει γοῦν οὐχ ὁ ᾿Ιακὼβ τῷ ᾿Ιωσὴφ μᾶλλον ἣ ὃ ἱερὸς λόγος 215 

παντὶ τῷ τὸ μὲν σῶμα εὐεχτοῦντι, ἐν ἀφϑόνοις δὲ ταῖς εἰς περιουσίαν 

ὅλαις ἐξεταζομένῳ χαὶ πρὸς μηδεμιᾶς ἁλισχομένῳ- ἔτι γὰρ σὺ ζῇς“ 

Ὁ (θη. 46, 80); ϑαυμαστὸν ἐχφωνήσας λόγον χαὶ τὸν ἡμέτερον βίον 

ὑπερδεὸραμηχότα, οἱ μιχρᾶς πρὸς εὐτυχίαν αὔρας λαβόμενοι, πάντα 

χάλων ἀνασείσαντες, λαμπρὰ φυσῶμεν χαὶ πνεύσαντες μέγα χαὶ σύντονον 

πλησίστιοι πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τῶν παϑῶν φερόμεϑα χαὶ οὐ πρότερον 

στέλλομεν τὰς ἀνειμένας χαὶ χεχαλασμένας ἀχρατῶς ἐπιϑυμίας, ἕως 

ς«Στερεοῦ Ὦ (08) ὅ. 6 μήτε 5 5οτγρβὶὶ Μδηρ.: μετὰ οοἀά. 

εακὐτῶν νοὶ] αὑταῖς σοῃΐοϊο ἐνεργεῖς ἨοΘ80ἢ. 10 ἐστιν ἢ: ἐστιν 
«- οὐα. 11 οὐδὲ εἷς ἢ 18 σπουδὰς οοαά.: βλάβας 1), συνουσίας 
ὰ 1610 14 (τῷ) τοῦ οοπίςϊο ποταμοφορούμενος Β 

βογρ581: ἀπ᾽ οοαα. 15 δύναται σοηϊ. Οὐἢη 16 ἀνῶσαι 5ετγῖρϑ8ϊ: οἷσαι 
«Σἀ., στῆσαι γο]. ἀντωϑῆσαι (510) σοηΐ. Μδηρ. 21 ὑπερδεδραμηχότα Μδῃξ.: ἀπο- 
δι φϑαμηχότα οοἀά. 

--- 4 ΡᾺ [0]. 204. Φίλωνος ἐκ τῶν περὶ μετονομαζομένων: φυσιχῶς μὴ προὐπαρχούσης 

ἢ μανϑάνοντι εὐφυΐας ἀνωφελῆ πάντα... χαλὸν γὰρ μάϑημα οὐδὲν αὐτοῖς ἁρμόζεται 
[ξε στραμμένως διαχειμένοις χαὶ τὰ ὦτα μύουσι, πάντα δὲ ὡς ἀπὸ στερεοῦ τινος ἀντιπνέον- 

ὃς πρὸς τὸ πνεῦμα. ὃ εἴ. ΡΙαίοπ8Β ΤΠοδοί. ρῥ. 191 Ο 58. βΒῦρτγα δά ρ. 4], 18. 

ΟὉ- δ ὉΡ [0]. 2δὅν τοῦ χατ᾽ ἀρετὴν --- ζῆσαι. 19 εἴ. νο]. 11 δά ρ. 212, 28. 

ΡΒΙοΩΐα οροτγα νοὶ. 1Π|. .-Ν 13 
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210 ἂν ἐξοχείλαντες ὅλῳ τῷ ψυχῆς ναυαγήσωμεν σχάφει. (89.) παγχάλως 

οὖν τοῦτον τὸν ᾿Ισμαὴλ εὔχεται ζῆν. προστίϑησιν οὖν «ἐνώπιον τοῦ 

ϑεοῦ ζήτω“ (ἄρῃ. 17,18), τέλος τῆς εὐδαιμονίας τιϑέμενος ἐπισχόπου 

217 χαὶ ἐφόρου τοῦ τῶν ὄντων ἀρίστου τὴν διάνοιαν ἀξιωϑῆναι. εἰ γὰρ 

παιδαγωγοῦ μὲν παρόντος οὐχ ἄν ἁμάρτοι ὃ ἀγόμενος, ὑφηγητὴς δὲ 5 

ἐγγὺς ὧν ὠφελεῖ τὸν μανϑαάνοντα, πρεσβυτέρου δὲ παρατυγχάνοντος αἰδοῖ 

χαὶ σωφροσύνῃ χοσμεῖται νέος, πατὴρ δὲ ἢ μήτηρ υἱὸν μέλλοντα ἀδικεῖν 

ἐχώλυσαν ἐφ᾽ ἡσυχίας αὐτὸ μόνον ὀφϑέντες, ἡλίχαις τισὶν ὑπερβολαῖς 

ἀγαϑῶν χρήσεσθαι νομίζομεν τὸν ὑπολαμβανοντ᾽ ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ ϑεω- 

ρεῖσϑαι; τὸ γὰρ τοῦ παρόντος χαὶ περιβλέπεται ἀξίωμα δεδιὼς χαὶ 10 

218 τρέμων ἀνὰ χρᾶάτος τὸ ἀδιχεῖν ἀποδράσεται. τὸν δὲ Ἰσμαὴλ ὅταν 

εὔχηται ζῆν, οὐχ ἀπέγνωχε τὴν γένεσιν Ἰσαάχ, ὡς χαὶ πρότερον εἶπον. 

ἀλλὰ πεπίστευχε μὲν τῷ ϑεῷ ΞΕ Ὁ « οὐδὲ γὰρ ἃ δοῦναι θεῷ, ταῦτα καὶ 

ἀνϑρώπῳ λαβεῖν δυνατόν, ἐπειδὴ τῷ μὲν πλεῖστα χαὶ μέγιστα χαρίσασϑαι 

219 ῥάδιον, ἡμῖν δ᾽ οὐχ εὐμαρὲς τὰς προτεινομένας δέξασϑαι δωρεᾶς. ἀγα- 1Ὁ 

πητὸν γάρ, εἰ τῶν ἐχ πόνου χαὶ μελέτης συντρόφων χαὶ συνηϑεστέρων 

ἀγαϑῶν ἐπιλάχοιμεν, ] τῶν δ᾽ ἄνευ τέχνης ἢ συνόλως ἀνθρωπίνης ἐπι- ν. 612 

νοίας ἀπαυτοματιζόντων χαὶ ἐξ ἑτοίμου γινομένων οὐδ᾽ ἐλπὶς ἐφιχέσϑαι" 

ταῦτα γὰρ ἅτε ϑεῖα ὄντα ϑειοτέραις χαὶ ἀχηράτοις φύσεσιν ἀπηλλαγ- 

820 μέναις ϑνητοῦ σώματος εὑρίσχειν ἀναγχαῖον. ἐδίδαξε δὲ Μωυσῆς χατὰ 20 

δύναμιν τῶν χειρῶν τὰς εὐχαρίστους ὁμολογίας ποιεῖσϑαι (Ναμι. 6, 21), 

1 ἐξωχείλαντες Β 2 (χατὰ) τοῦτον ὁοπὶ. Οὐδη εὔχεται 8εγῖ ρ8ἷ : εὐχόμεϑα 
(044., εὐχώμεϑα δοηϊ. (δ η προστίϑησι γοῦν Ὀ6η6 οοαὶ. (ΟΠ ὃ ζήτω Μδηρ.: 
ζῇ οοαα., ἰοτί. ἀθ]. ὃ εἰσαγόμενος οοηΐ. Μδηρ., παιδαγωγούμενος οοῃΐςοΐο 

8 αὐτὸ Μδηρ.: αὐτῶ οοαὰ. 9. χρήσεσϑαι Μαηρ.: χρήσασϑαι οοἀα. 10 αἰεὶ 
περιβλεπόμενος Ἄσοηΐοῖο, χαὶ προσβλέποντος οοπὶ. Μδηρ. 12 ἀπέγνωχε Μδηρ.: 

ἀπέγνωσε οοὐα. 15 Ἰδουπαπὶ βίδίῃο (εἶ. ὃ 118) ἃ] ὅσα ὨΗ (ο]. 333  δϑΘθεὸν 
ὨΟ 10ο]. 259 ὨᾺ [ο]. 211 14 λαμβάνειν ΠΟ (ο]. 259 ὨᾺ [ο]. 277 πλεῖστα] χαὶ 

πλεῖστα ΠΟ [0]. 138 ὨΗ [0]. 204 οἱ 388 χαὶ μέγιστα ου). ὨΗ (0]. 888, χαὶ μεστὰ 

μεγέϑους 0) [0]. 277 χαρίσασϑαι ὨΟ [0]. 259 ὈΒΌΗ (0]. 26: χαρίζεσϑαι εοἀὰ. 0 
[ο]. 188 ΠΗ [0]. 204 εἰ 898 15 προχειμένας Β 16 μελέταις σοηϊ. Μδηρ. 
20 ἐδίδαξε Μδηρ.: ἔδειξε σοαα. Μωσῆς εοἀα. 21] χαρίτων οοπὶ. Μδηψ. 

1--4 εἴ. Οτίφ. Οονπηιεηί. ἱπ ἐπ. ». δδ (αὐ δμπάεπι ἰοσιμα): ἐξαίρετόν τι ἠξίου περὶ τοῦ 
Ἰσμαὴλ ὁ Ἀβραάμ, οὐχ ἀρχούμενος τῷ οζήτω“" διὸ προσέϑηχεν ,ἐναντίον σου". τὸ γὰρ 
ζῆν ἐναντίον χυρίου μαχαρίων ἐστὶ χαὶ τῶν ἁγίων μόνων (εἴ. ΡὨΣ ΟΠ 5 αυδθϑι. ἴῃ 6η.1Π 

ὃ δὴ. 18--15 0 [0]. 188τ- Φίλωνος ἐκ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, ἴο]. 259ν 
τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ περὶ τῶν μετονομαζομένων, [)Ἐ [ο]. 142ν οἱ 277τ- τοῦ αὐτοῦ ὈὉΗ 

ἴο]. 20ἐν 200: ὅϑϑι Φίλωνος: οὐχ ἃ ὁοῦναι --- δωρεάς, 
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τὸν ἀγχίνουν ἀνάϑημα ἀνατιϑέντα τὸ συνετὸν χαὶ τὸ φρόνιμον, τὸν 

λόγιον τὰς ἐν λόγῳ πάσας ἀρετὰς ἀνιεροῦντα διά τε ὠδῆς καὶ τῶν χατα- 

λογάδην τοῦ ὄντος ἐγχωμίων, καὶ κατ᾽ εἶδος τὸν φυσιχὸν φυσιολογίαν, 

τὸν ἠθιχὸν πᾶσαν τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν, τὸν τεχνιχὸν χαὶ ἐπιστήμονα 

5 τὰ θεωρήματα τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν. οὕτως εὔπλοιαν μὲν ναύτης 22] 

χαὶ χυβερνήτης, εὐφορίαν δὲ χαρπῶν γεωπόνος, εὐτοχίαν δὲ ζῴων ἀγε- 

λάρχης, ὑγείαν δὲ χαμνόντων ἰατρός, ὃ δ᾽ αὖ στρατείας ἡγεμὼν τοῦ 

πολέμου χράτος χαὶ ὁ πολιτιχὸς ἢ βασιλιχὸς τὴν νόμιμον προστασίαν 

χαὶ ἡγεμονίαν ἀναϑήσει, χαὶ συνελόντα φράσαι πάντων ὅσα ἣ ψυχῆς 

Ὁ ἣ σώματος ἣ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑά ἐστιν ὁ μὴ φίλαυτος αἴτιον ἀποφανεῖ 

τὸν ἀψευδῶς μόνον αἴτιον ϑεόν. μηδεὶς οὖν τῶν ἀφανεστέρων καὶ 223 

ταπεινοτέρων εἶναι δοχούντων ἐλπίδος ἀπογνώσει τῆς ἀμείνονος ἀποχνη- 

σάτω ἱκέτης εὐχάριστος γενέσϑαι ϑεοῦ, ἀλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν ἔτι προσδοχᾷ 

τῶν μειζόνων, ὑπὲρ τούτων ὧν ἔλαχεν ἤδη χατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 

εὐχαριστείτω. μυρίων δ᾽ ἔλαχε, γενέσεως, ζωῆς, τροφῆς, ψυχῆς, 328 

αἰσθήσεως, φαντασίας, ὁρμῆς, λογισμοῦ. λογισμὸς δὲ βραχὺ μὲν ὄνομα, 

τελειότατον δὲ χαὶ ϑειότατον ἔργον, τῆς τοῦ παντὸς ψυχῇς ἀπόσπασμα 

ἂν 

ἤἥ, ὅπερ ὁσιώτερον εἰπεῖν τοῖς χατὰ Μωυσῆν φιλοσοφοῦσιν, εἰχόνος 

ϑείας ἐχυαγεῖον ἐμφερές. (40.) ἐπαινεῖν ἄξιον χαὶ τῶν χατασχόπων 394 

Ὁ τοὺς ἐπιχειρήσαντας μὲν αὐτόπρεμνον τὸ ἀρετῆς ὅλον ἀνασπάσαι χαὶ 

βαστάσαι στέλεχος, ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἠδυνήθησαν, χληματίδα γοῦν χαὶ ἕνα 

βότρυν λαβόντας, δεῖγμα χαὶ μέρος τῆς συμπάσης, ὃ φέρειν αὐτὸ μόνον 

ἴσχυον (Νυμ. 13,24). εὐχτὸν μὲν ἀϑρόῳ τῷ πλήϑει τῶν ἀρετῶν 9920 

ἐγχορεύειν: εἰ ὃὲ τοῦτο μεῖζον ἢ χατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀγαπῶμεν, 

Ν, εἴ τῳ ἐξεγένετο μιᾷ τινι τῶν χατὰ μέρος | ἐντυχεῖν, σωφροσύνῃ ἢ ἀνδρεία 

ὃ τὸν ἴῃ τωρ. Ηοδ8β6ἢ.: τὸ οοἀα. φυσιολογίαν ἴῃ πιρ. οἀ. Ῥᾶγ.: φυσιολογίας 
ἐοηα. 1 (τὸ) τοῦ σοηϊοίο 9 συνελόντι σοηΐο]ο 10 ἀποφανεῖ 

ἥδτρ.: ἀποφαίνει οοἀά. 12 ἀπογνώση ἢ 18 εὐχάριστος ἢ: οὔ. οοαα. 
εῷὦ ἢ) 14 ροβϑὶ ἤδη δά. ἀγαθῶν Ὁ), [οτί. τοείθ 15 εὐχαριστεῖ τῷ ϑεῷ. 

ρέων ἢὉ ροϑὲ ἔλαχεν δαὰ. ἀγαϑῶν Ὁ 16 φαντασίας ὁρμῆς οω. Ὁ ὁρμῆς, 

Ὦ. νοῦς δὲ σοηϊ. Μδηρ. 10 βραχύτατον ὃν ὄνομα μὲν ἢ 11 δὲ οιῃ. Β 
ἔσδτατον ἢ: βραχύτατον ουἠά., (οὐ) βραχύτατον οοπὶ. (ἀτοϑϑῃδηη, περιμάχητον εοῃΐ. 

ὅᾺ. χηρ΄ 18 Μωσῆν εοὐὰ. 19 (δ᾽) ἄξιον δομῃΐςῖο 22 αὐτὸ μόνον Μϑδηρ.: 
ὄνον αὐτὸ Α, μόνον αὐτῶ Β 20 μὲν (γὰρ) δοῃϊοϊο 25 ἀνδρία οοαά. 

-: .-..-ς..ς-Ἠ 

ι- 13 ΡΗ͂ ροβὶ Ιοουπ) δὰ Πἰπ. 19 αἰϊδίαιῃ : μηδεὶς οὖν --- γενέσϑαι ϑεῷ. 

᾿ς 117 ΠῊ [0]. 3838: Φίλωνος: ὑπὲρ ὧν οὖν ἕχαστος ἔλαχεν ἤδη ἀγαθῶν, κατὰ -- 
΄Υγον. 18. 19 ρογχὶξ ὈΗ͂: ἐχεῖνος ϑείας ἐμφερείας ἐχμαγεῖον. 

1-92Ὁ 
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ἢ διχαιοσύνῃ ἣ φιλανθρωπίᾳ. φερέτω γὰρ ἕν τι ἀγαθὸν ἢ ψυχὴ καὶ 

226 τιχτέτω, μὴ πάντων ἄφορος χαὶ στεῖρα γινέσϑω. σὺ δὲ τοιαῦτα ἐπι- 

τάγματα ἐπιτάξεις υἱεῖ τῷ σεαυτοῦ; εἰ μὴ τοῖς οἰχέταις ἡμέρως χρῇ. 

μηδὲ τοῖς ὁμοτίμοις χοινωνιχῶς" εἰ μὴ χοσμίως γυναιχί, μηδὲ γονεῦσι 

τιμητιχῶς: εἰ μητρὸς ὀλιγωρεῖς χαὶ πατρός, ἀσέβει χαὶ εἰς τὸ ϑεῖον. ὁ 

εἰ χαίρεις ἡδονῇ, μη(δὲ) φιλαργυρίας ἀποστῇς. ἐφίεσαι πολυχρηματίας:; 

227 χαὶ χενοδόξει. τί γάρ; οὐ μετριάζειν ἐν ἐνίοις ἀξιοῖς, εἰ μὴ ἐν πᾶσι 

δύνασαι; οὐχ ἄν οὖν εἴποι ὁ υἱός" τί λέγεις, ὦ πάτερ; ἣ τέλειον ἀγαϑὸν 

ἢ τέλειον χαχὸν βούλει δοι τὸν υἱὸν γενέσϑαι χαὶ οὐχ ἀγαπήσεις, εἰ 

828 πρὸ τῶν ἄχρων τὰ μέσα ἕλοιτο; οὐ διὰ τοῦτο χαὶ ὁ ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τῆς 10 

Σοδομιτῶν ἀπωλείας ἀρξάμενος ἀπὸ πεντηχοντάδος εἰς δεχάδα τελευτᾷ 

(ἄρῃ. 18,24. 82), ποτνιώμενος χαὶ ἰχετεύων, ἵν᾽, εἰ μὴ εὑρίσχοιτο 

ἐν γενέσει ἢ παντελὴς εἰς ἐλευϑερίαν ἄφεσις (1μον. 20,10), ἧς σύμ- 

βολον ὁ πεντηχοστὸς λόγος ἱερός; ἢ μέση παιδεία παραληφϑῇ δεχάδι 

παραριϑμουμένη πρὸς τὴν τῆς χαταδιχάζεσθαι ψυχῆς μελλούσης ἀπό- 10 

229 λυσιν ; τῶν ἀναγώγων οἱ πεπαιδευμένοι χαὶ τῶν ἀλύρων χαὶ ἀμούσων 

οἱ (ἐγγχεχορευχότες τῇ ἐγχυχλίῳ μουσιχῇ πλείους ἀφορμὰς ἔχουσι πρὸς 

τὸ αὔξεσθαι, σχεδὸν ἐχ παίδων τοῖς περὶ χαρτερίας χαὶ ἐγχρατείας χαὶ 

ἀρετῆς πάσης λόγοις ἐπαντληϑέντες. διὸ εἰ χαὶ μὴ παντελῶς ἐξερρύ- 

ψαντο καὶ ἀπελούσαντο τὸ ἀδιχεῖν φαιδρυνόμενοι δέ, ἀλλὰ μετρίως γοῦν 20 

3380 χαὶ μέσως ἐρρύψαντο. τὸ παραπλήσιον ὁ ̓ Ησαῦ λέγειν ἔοιχε τῷ πατρί" 

»"ὴ εὐλογία σοι μία ἐστί, πάτερ; εὐλόγησον χἀμέ, πάτερ“ (θη. 21, 

38). ἄλλαι γὰρ ἄλλοις ἀποχεχρίσϑωσαν, τελείοις μὲν τέλειαι, μέσαι 

δὲ ἀτελέσιν, ὡς ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων: ὑγιαινόντων γὰρ χαὶ νο- 

σούντων ἕτερα μὲν γυμνάσματα, ἕτεραι ὃὲ τροφαί, χαὶ ὅσα ἄλλα περὶ 25 

δίαιταν, οὐ τὰ αὐτά, ἀλλὰ τοῖς μὲν τὰ πρόσφορα, ἵνα μηδ᾽ ὅλως νοσή- 

238] σωσι, τοῖς δὲ τὰ οἰχεῖα, ὅπως πρὸς τὸ ὑγιεινότερον μεταβάλωσι. πολ- 

λῶν οὖν ἀγαθῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ φύσει τὸ δοχοῦν ἐφαρμόττειν μοι 

τοῦτο χάρισαι, χἄν μιχρότατον ἡ, στοχασάμενος ἐχείνου μόνου, εἰ δυνή- 

1 ἕν Μδηρ.: ἑνός οοἀά. 9 εἰ οπ!. Β ὃ τιμητιχός Β θ μηδὲ 5βογίρϑὶ : 

μὴ οοἀά. 8 δύναται σοπὶοῖο 8. 9 τελείως ὉΪ8 σοηΐ. Μδῃρ. 9 σου ᾿ςοηΐ- 
Οοδπ 10 ἕλοιτο 5ογὶρβὶ: ἔληται οοαὰ. τῆς Α: τοῖς Β 11 δεκάδα Μδησ.: 
πεντάδα οοαα. 12 ἵνα μὴ Β 18 τῇ γενέσει ν ἧς Α: ἢΒ 
15 ψυχῆς Α: τῆς Β 17 ἐγχεχορευχότες Μδηρ.: κεχορευχότες οσοἀά. 18 αὔξεσϑαε 
βογίὶ ρϑὶ (αὔξασϑαι Μ8ηρ.): εὔξεσϑαι Ἄσοαὰ. χαρτερίας Μϑηρ.: ἀρετῆς οοἀά. 
18. 19 χαὶ ἀρετῆς πάσης οα. Β 19 ἐπασχηϑέντες οοπὶ. δηρ. (Ἰππ|ὸ ἐνασχη - 

ϑέντες) 20 δὲ οοἀά.: δὴ Μαηρ., τελείως σοπίοΐο 21] Ἡσαῦ Αα 22 εὐλογία 

σοι) α οἱ οἱ ἴῃ γα8. 3 μία σοι ὁχ ὺαὰῖχ οοπϊοὶο ἐστί 8Βογὶ 081 : ἔσται σοαὰ. 
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σομαι τὸ δοϑὲν φέρειν εὐμαρῶς, ἀλλὰ χαὶ μὴ πρὸς τοῦτο ἀπειπὼν ὁ 

δυστυχὴς ὀχλάσω. τί δ᾽ οἰόμεϑα ἐμφαίνεσθαι διὰ τοῦ: «μὴ χεὶρ χυρίου 

οὐχ ἐξαρχέσει“ (Νυτῃ. 11,23); ἄρ᾽ οὐχὶ τὸ πάντῃ τὰς τοῦ ὄντος 

φϑανειν δυνάμεις ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ μὴ μόνον τῶν ἐνδόξων ἀλλὰ χαὶ τῶν 

. ἀφανεστέρων εἶναι [ δοχούντων; οἷς τὰ ἁρμόττοντα χαρίζεται πρὸς τὰ 

τῆς ἑκάστου ψυχῆς σταϑμήματα χαὶ μέτρα σταθμώμενος χαὶ διαμετρῶν 

ἰσότητι παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ ἀνάλογον ἑχάστοις. (41.) χαταπλήττει με οὐχ 

ἥχιστα χαὶ ὁ τεϑεὶς νόμος ἐπὶ τοῖς ἐκδυομένοις τὰ ἁμαρτήματα χαὶ 

μεταγινώσχειν δοχοῦσι. χελεύει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ἱερεῖον προσάγειν 

ϑῆλυ πρόβατον ἄμωμον. ἐὰν δὲ φησί ,μὴ ἰσχύῃ ἢ χεὶρ αὐτοῦ τὸ 

ἱχανὸν εἰς πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε δύο τρυγόνας 

ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ἕνα περὶ ἁμαρτίας χαὶ ἕνα εἰς ὁλοχαύτωμα. 

ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ ἢ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων ἣ δύο νεοσσοὺς περι- 

στερῶν, οἴσει τὸ δῶρον τὸ δέχατον οἶφι σεμίδαλιν. οὐχ ἐπιχεεῖ ἐπ᾽ 

αὐτὸ ἔλαιον οὐδ᾽ ἐπιϑήσει ἐπ᾽ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστί. 

χαὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ 

πλήρη τὴν δράχα τὸ μνημόσυνον ἐπιϑήσει. ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον“ 

([μον. ὅ, 11.11.12): οὐχοῦν τρισὶ μετανοίας τρόποις ἰλάσχεται τοῖς 

εἰρημένοις, χτήνεσιν ἢ πτηνοῖς ἢ λευχοηπύροις, πρὸς τὴν τοῦ χαϑαιρο- 

μένου χαὶ μετανοηῦντος δήπου δύναμιν: οὖτε γὰρ μιχρὰ μεγάλων οὔτε 

μεγάλα μιχρῶν δεῖται χαϑαρσίων, τῶν δὲ πρὸς τὸ ἀνάλογον ἴσων χαὶ 

ὁμοίων. τί δήποτ᾽ οὖν διὰ τριῶν ἢ χάθαρσις, ἄξιον ἐρευνῆσαι. σχεδὸν 

τοίνυν χαὶ τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ χατορϑώματα συμβέβηχεν ἐν τρισὶν 

ἐξετάζεσϑαι, διανοίᾳ, λόγοις, πράξεσιν. οὗ χάριν χἀν τοῖς προτρεπτιχοῖς 

Μωυσῆς διδάσχων, ὅτι ἢ ἀγαθοῦ χτῆσις οὔτ᾽ ἀδύνατός ἐστιν οὔτε δυσϑή- 
. ρᾶτος, φησίν: οὐχ εἰς οὐρανὸν ἀναπτῆναι δεῖ οὐδ᾽ ἄχρι περάτων ἧς 

χαὶ ϑαλάττης ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν σύλληψιν αὐτοῦ: αλλ ἐστὶν ἐγγύς, χαὶ 

σφόδρα ἐγγύς. εἶτα μόνον οὐχ ὀῳθϑαλμοφανῶς δείκνυσι. ,πᾶν ἔργον“ 

φησί ,τῷ στόματί σου χαὶ τῇ χαρδία χαὶ ταῖς χερσί“ (Ὠοαί. 80, 

12---14), συμβολιχῶς ἐν λόγοις, ἐν βουλαῖς, ἐν ἔργοις“ ἐχ γὰρ εὐβου- 

λίας καὶ εὐλογίας καὶ εὐπραξίας τὴν ἀνθρωπίνην εὐδαιμονίαν συνίστασϑαι, 

μὴ καὶ εοηὶ. δἡἴδηρ. 0 σταϑμούμενος Β  ἰσώτατα οοπὶ. Μαῃρ. 

εἰς) εἰς τὸ ἸΙο686}!. 14 (τοῦ) οἶφι σοῃΐϊεϊο σεμιδάλεως 6 Υ δίϊςΔ 0 
οὐΐςα νϑγβίοηἷβ ΟΧΧ ἴα]βδο δδηρ. ἐπιχεεῖ εχ ΧΧ Μδῃξ.: ἐπιχρίσει σοαα. 

λιβανωτόν Μδηρ. 11 (αὐτῇ ἐπιϑήσει οοηίοῖο; ν. ὃ 2949 24 διανοίαις σοηϊεῖο 
Μωσῆς οοἀα. ἀγαϑοῦ Μδηρ.: ἀγαϑὴ εοἀά., τἀγαϑοῦ οοηϊοὶο 28 δείκνυσι. 

2 

ὃ 
5 

ν γὰρ τῷ στόματί σου, φησί, χαὶ ὀοηΐεΐο 

1 εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην Υ 

191 

282 

δ᾽. 

254 

228 

220 

2. 

ἔργον] ῥῆμα εχ ΠΠΧΧ οοηϊ. Μδῃρ. 
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238 ὥσπερ χαὶ τὴν χαχοδαιμονίαν ἐχ τῶν ἐναντίων. ἐν τὰρ τοῖς αὐτοῖς τό 

τε χατορϑοῦν χαὶ ἁμαρτάνειν χωρίοις ἐστί, καρδίᾳ, στόματι, χειρί" χαὶ 

τὰρ βουλεύονταί τινες εὐγνωμονέστατα καὶ λέγουσιν ἄριστα χαὶ πράττουσι 

Ι τὰ πραχτέα. τριῶν δὲ ὄντων χουφότατόν ἐστι τὸ βουλεύεσϑαι ἃ μὴ μ. « 

χρή. βαρύτατον δὲ τὸ χειρουργεῖν τὰ ἄδιχα, μέσον δὲ τὸ λέγειν ἃ μὴ ὁ 

289 δεῖ. συμβαίνει δὲ τὸ χουφότατον δυσαποτριπτότατον εἶναι" χαλεπὸν γὰρ 

ψυχῆς τροπὴν εἰς ἠρεμίαν ἀγαγεῖν, καὶ ϑᾶττον ἂν τις χειμάρρου φορὰν 

ἐπίσχοι ἣ ψυχῆς τροπὴν ῥέουσαν ἀκατασχέτως: ἀμύϑητα γὰρ ἐνθύμια 

ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις τριχυμίας τρόπον ἐπιτρέχει, φοροῦντα χαὶ χυχῶντα 
540 χαὶ πᾶσαν αὐτὴν βιαίως ἀνατρέποντα. τὸ μὲν οὖν ἄριστον τῆς χαϑαρ- τὰ» 

δεως χαὶ τελεώτατον τοῦτ᾽ ἐστί, μηδ᾽ ἐνθυμεῖσθαί τι τῶν ἀτόπων, 

ἀλλ᾽ εἰρήνῃ καὶ εὐνομίᾳ, ὧν γεμών ἐστι δικαιοσύνη, πολιτεύσασϑαι" 

τὸ δὲ δεύτερον, λόγοις μὴ διαμαρτάνειν ψευδόμενον ἢ ψευδορχοῦντα ἢ 

ἀπατῶντα ἢ σοφιζόμενον ἢ συκοφαντοῦντα ἣ συνόλως στόμα χαὶ γλῶτταν 

ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τινῶν ἀνιέντα, οἷς χαλινὸν ἦν ἄμεινον περιϑεῖναι χαὶ δεσμὸν 15» 

841 ἄρρηκτον. (42.) διὰ τί δὲ τὸ λέγειν τοῦ νοεῖν τὰ μὴ προσήχοντα βαρύ- 

τερον ἁμάρτημα, ῥᾷον ἰδεῖν. ἐνθυμεῖται μέν τις οὐ παρ᾽ ἑαυτὸν ἔστιν 

ὅτε, ἀλλ᾽ ἀβουλῶν: ὦν γὰρ οὐ ϑέλει λαμβάνειν ἐννοίας ἀναγχάζεται, 

942 τῶν δ᾽ ἀχουσίων οὐδὲν ὑπαίτιον. λέγει δέ τις ἐχών, ὥστε, εἰ μὴ εὔφηυον 

προΐεται φωνήν, ἀδιχεῖ χαχοδαιμονῶν, ὁ μηδ᾽ ἐχ τύχης ἐθέλων τι τῶν ΤῸ 

ἐπιειχεστέρων φϑέγξασθαι- ᾧ λυσιτελὲς τὴν ἀσφαλεστάτην ἡσυχίαν δεξι- 

οὔσϑαι: χἄπειτα μὴ ἡσυχάζων τις δύναται δήπου βουληϑεὶς σιωπᾶν. 

848 τὸ δὲ χαὶ τοῦ λέγειν βαρύτερον ἁμάρτημα ἢ ἄδιχος πρᾶξίς ἐστι" 

2 καρδίᾳ οῃ. Β 6 δυσαπότρεπτον εοηὶ. Μδηξ. ἡ εἰς οἴ. Ὁ Βδτγοσα. 
8 τροπὴν Ψυχῆς Ὁ Βᾶτοες. 9. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις Βατοῦα. τρικυμίαις 
Βδτζοοα. τὸν τρόπον Βδτοςς. ἐπέχει Βατοοα. φοροῦντα χαὶ οι. Ὁ) 
Βδτγοος. 10 ἀνατρέποντα ὮΜ Βάτοοο.: ἐπιστρέφοντα οοὐᾷ,, ἐπιτρέποντα ὮΡ 

μὲν γὰρ ἀρχτὸν Βατοος.. ἄρρηχτον ὈΜ 11 τελειότατον Ὦ Βδτγοῦο. τοῦτό ἢ 

Βδγοςο. μηδ᾽ Βογρβὶ: μηδὲν οοἀὰ., μὴ Ὁ Βᾶτγοος., μηδὲ ν τι οὐ. Ὁ 
Βᾶτγοοα. τῶν οῃ. ὈΜ ἀτόπων Ὁ Βδτγοςο.: ἀτοπωτάτων οοαά. 
12 ἐμπολιτεύσασϑαι σΟὨΪ οἷο 18 ἀνιέντα Μδηγρ.: ἀνέντα οοαα. 11 ῥάδιον 
οομίοΐο 18 ἀλλὰ Β 20 χαχοδαίμων οοηΐ. Νηρ. ἐχ τύχης] ἐξ 

ἀρχῆς οοηΐ. ϑδηρ. 21 τὴν] ἦν οοῃΐ. Μδηρ. 22 χἄπειτα) ἐπεί τοι 
ΘΟΏΪΟΙΟ 

6--] 1 ὉΡ [0]. ὅδδν ὮΜ [0]. 2609. τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν περὶ τῶν μετονομαζομένων Μεὶ. 
Βδτοος. [0]. 1068τ- Φίλωνος: χαλεπὸν (τῆς δὰ. Βαᾶτοος.) ψυχῆς --- ἀτόπων. 
25-199,2ω ρογρίε ὉΡ ὉΜ Μοὶ. Βαγοςῦ. 1]. 6. βαρὺ δὲ τὸ διὰ λόγου τὰ πονηρὰ προφέρειν, 
ὃ ἐστιν ἄδιχος πρᾶξις. λόγος --- βλαβερώτερον. 
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»λόγος γὰρ ἔργου“ φασί ,σχιᾶά,“΄ σχιᾶς δὲ βλαπτούσης πῶς οὐ τὸ ἔργον 

βλαβερώτερον; διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς τὴν μὲν γνώμην ἐγχλημάτων χαὶ 

ἐπιτιμίων ἀπήλλαξεν, ἀχουσίοις τὰ πολλὰ μεταβολαῖς χρωμένην καὶ τροπαῖς 

χαὶ πάσχουσαν μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἐπεισφοιτώντων νοημάτων ἔξωϑεν ἣ 

58 ὃρῶσαν': τὰ δ᾽ ὅσα ἄν ἐξέλθῃ διὰ τοῦ στόματος, ταῦτ᾽ εἰς ἀπόλογον 

χαὶ εὐθύνας ἄγει, ὡς ἄν δὴ τοῦ λέγειν ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχοντος. ἀλλ᾽ αἱ 2344 

μὲν λόγων εὔϑυναι μετριώτεραι, αἱ δ᾽ ὑπαιτίων ἔργων ἀργαλεώτεραι. 

μεγάλας γὰρ τάττει τιμωρίας ἐπὶ τοῖς μεγάλα ἀδιχοῦσι καὶ ἔργῳ ἐπε- 

ξιοῦσιν ἃ γνώμῃ μὲν ἀγνώμονι ἐβουλεύσαντο, προπετεία δὲ γλώττης 
516 Μ. ἐξελάλησαν. (43.) τὰ δὲ χαϑάρσια [ τῶν τριῶν, διανοίας, λόγου, πρά- 348 

11 ξεως, εἴρηχεν [οὖν] πρόβατον χαὶ ζεῦγος τρυγόνων ἣ περιστερῶν χαὶ 

σεμιδάλεως ἱεροῦ μέτρου δέχατον, ἀξιῶν προβάτῳ μὲν διάνοιαν χαϑαί- 

ρεσϑαι, λόγον δὲ τοῖς πτηνοῖς, σεμιδάλει δὲ πρᾶξιν. διὰ τί; ὅτι, χα- 246 

ϑάπερ ἐν ἡμῖν ἄριστον ὁ νοῦς, χαὶ ἐν ζῴων ἀλόγων γένει τὸ πρόβατον 

16 ἅτε ἡμερώτατον ὑπάρχον χαὶ χαρπὸν ἐτήσιον ἀνατέλλον ἐξ ἑαυτοῦ πρὸς 

ὠφέλειαν ὁμοῦ χαὶ χόσμον ἀνθρώπων“ ἐσθὴς γὰρ τὰς ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ 

ϑαάλπους ἀνείργει βλάβας χαὶ τὰ ἀπόρρητα τῆς φύσεως ἐπισχιάζουσα 

πρὸς εὐχοσμίας τοῖς χρωμένοις ἐστί. σύμβολον οὖν ἔστω τῆς τοῦ 247 

ἀρίστου χαϑάρσεως, διανοίας, τὸ ζῴων ἄριστον, τὸ πρόβατον, λόγου δὲ 

20 τὰ πτηνά: χοῦφόν τε γὰρ ὁ λόγος χαὶ πτηνὸν φύσει, βέλους ϑᾶττον 

φερόμενος χαὶ πάντῃ διάττων. τὸ γὰρ ἅπαξ λεχϑὲν ἀναδραμεῖν μὲν 

οὐχ ἔστιν, ἔξω δὲ φερόμενον, τάχει πολλῷ τρέχον, πλήττει τὰ ὦτα 

χαὶ διὰ πάσης ἀχοῆς ἐρχόμενον εὐθὺς ἠχεῖ. δίδυμος δὲ ὃ λόγος, ὃ 348 

μὲν ἀληϑής, ὃ δὲ ψευδής. οὗ μοι δοχεῖ χάριν ζεύγει τρυγόνων ἣ περι- 

35 στερῶν ἐξομοιωθῆναι. τῶν δὲ πτηνῶν τὸ μὲν περὶ ἁμαρτίας φησὶ 

δεῖν εἶναι, τὸ δὲ ὁλοχαύτωμα ϑύειν, ἐπειδὴ τὸν μὲν ἀληϑῇ λόγον ὅλον 

δι᾿ ὅλου συμβέβηκεν εἶναι ἱερόν (τε χαὶ) τέλειον, τὸν δὲ ψευδῇ διημαρ- 

τῆσϑαί τε χαὶ ἐπανορθώσεως δεῖσθαι. πράξεως δέ, ὡς ἔφην, σύμβολον 349 

2 Μωσῆς οοαα. ὃ ἀχουσίοις 8ογρ81: ἀχουσίαις οοαά. Ἵ ὑπαιτίων Μδῃρ.: 
δπαίτιαι ςοἀά. 11 οὖν 5606}8], ἴογί. ϑῆλυ Ι6ρ., νῦν οοπΐ. ΟΟΒΏ 
12 τριῶν μέτρων οοηϊ. Μίδηρ. 15 ἀνατέλλων 16 ἀσφάλειαν εοηΐ. Μδηρ. 
171 ἀποσκχιάζούυσα Ἰ]οΘϑοἢ. 18 εὐχοσμίας Β: εὐχοσυίαν Α 19 ζῷον 

Βρὴ)ν 2] φερόμενος εἰ διάττων 8οΥρϑὶ: φερόμενον οἱ διᾶττον “046. 
24 ζεύγει ΟΧ ζεύγη ὁοοττ. Β 20 τὸ [[ο6808.: τὰ Ἄοαα. 20 εἶναι [οτί, 
866]. 21 ὅλων οοπΐ. ΟΟδη τε χαὶ δααϊάϊ, καὶ δα. Μδηρ. 

1 Ῥοιῃοοῦί ἔτ. 105 Ναίουρ, 4υἱ οτμιβὶΐ ἰοϑίλμμοηὶα ΡΒ ]ΟΉ 68. 
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ἣ σεμίδαλις: χαὶ γὰρ ταύτην συμβέβηχεν οὐχ ἄνευ τέχνης χαὶ ἐπινοίας 

χαϑαίρεσϑαι, ἀλλὰ χερσὶ σιτοπόνων, ἐπιτήδευμα τὸ πρᾶγμα πεποιηχότων, 

διαχρίνεται. διὸ χαί φησι' οδραξάμενος ὁ ἱερεὺς πλήρη τὴν δράχα τὸ 

μνημόσυνον αὐτῆς ἀνοίσει“ (1,ον. 8, 12), διὰ τῆς δραχὸς τὸ ἐγχείρημα 

250 χαὶ τὴν πρᾶξιν ἐμφαίνων. ἄγαν δ᾽ ἐξητασμένως ἐπὶ μὲν τοῦ χτήνους 

εἶπεν: ,»ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἣ χεὶρ τὸ ἱκανὸν εἰς πρόβατον“ (0]α. ὅ,1), 

ἐπὶ δὲ τῶν πτηνῶν: ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ“ (μι. 5,11). διὰ τί; ὅτι 

μεγάλης μὲν ἰσχύος χαὶ ὑπερβαλλούσης δυνάμεώς ἐστι χαταλῦσαι τὰς 

τῆς διανοίας τροπάς, οὐ μεγάλης δὲ ῥώμης τὰ λόγων ἐπισχεῖν ἅμαρ- 

88] τήματα᾿ς παάντων γὰρ ἀλεξίχαχον τῶν διὰ φωνῇς ἁμαρτανομένων, ὡς 

χαὶ πρότερον εἶπον, ἡσυχία, ᾧ παντί τῳ ῥάδιον χρῆσϑαι: πολλοὶ δὲ 

διὰ τὸ λάλον χαὶ ἀμετροεπὲς οὐχ εὑρίσχουσι πέρας ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ. 

808 (44.) ταύταις χαὶ ταῖς παραπλησίαις τομαῖς καὶ διαστολαῖς τῶν πραγ- 

μάτων ἐντραφεὶς καὶ ἐνασχηϑεὶς ὁ ἀστεῖος ἄρ᾽ οὐχ εἰχότως εὔχεσθαι 

ἄν δόξαι τὸν ᾿Ισμαὴλ ζῆν, εἰ μὴ δύναται χυοφορῇσαί πω | τὸν ᾿Ισαᾶχ:; 

808 τί οὖν ὁ χρηστὸς ϑεός: ἕν αἰτησαμένῳ δύο δίδωσι χαὶ τὸ ἔλαττον 

εὐξαμένῳ χαρίζεται τὸ μεῖζον. «εἶπε γάρ φησι τῷ ᾿Αβραάμ: ναί, 

ἰδοὺ Σάρρα ἢ γυνή σου τέξεταί σοι υἱόν“ (θη. 11,19)" εὐθυβόλος γε 

ἢ συμβολικὴ ἀπόχρισις ἢ ναί. τί γὰρ ἐμπρεπέστερον ἣ τἀγαθὰ ἐπι- 

204 νεύειν ϑεῷ χαὶ ταχέως ὁμολογεῖν: ἀλλ᾽ οἷς ἐπινεύει τὸ ϑεῖον, ἅπας 

ἄφρων ἀνανένευχε. τὴν γοῦν Λείαν μισουμένην εἰσάγουσιν οἵ χρησμοί: 

διὸ χαὶ τοιαύτης ἔτυχε προσρήσεως: ἑρμηνευϑεῖσα γάρ ἐστιν ἀνανευο- 

μένη χαὶ χοπιῶσα διὰ τὸ πάντας ἡμᾶς ἀρετὴν ἀποστρέφεσθαι χαὶ χο- 

δδῦ πώδη νομίζειν ἐπιτάγματα οὐχ ἣδέα πολλάχις ἐπιτάττουσαν. ἀλλὰ 

τοσαύτης ἀποδοχῆς ἠξίωται παρὰ τοῦ πανηγεμόνος, ὥστε τὴν μήτραν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ διοιχϑεῖσαν (ἄφθη. 29,31) σπορὰν ϑείας γονῆς παραδέξασϑαι 

πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων χαὶ πράξεων γένεσιν. μάϑε οὖν, 

ὦ ψυχή, ὅτι χαὶ , Σαρρα“, ἢ ἀρετή, . «τέξεταί σοι υἱόν“, οὐ μόνον "Ἄγαρ, 

ἥ μέση παιδεία" ἐχείνης μὲν γὰρ τὸ ἔγγονον διδαχτόν, ταύτης δὲ πάντως 

856 αὐτομαϑές ἐστι. μὴ θαυμάσῃς (δ᾽), εἰ πάντα φέρων σπουδαῖα ὃ ϑεὸς : 

ἤνεγχε καὶ τοῦτο τὸ γένος, σπάνιον μὲν ἐπὶ γῆς, πάμπολυ δ᾽ ἐν οὐρανῷ. 

δ 

10 

Ρ.6Ι1 

8 διαχρίνεσϑαι σοηϊοϊο τὴν Β: τὸν Α 4 αὐτῆς  ΤΧΧ Μδηρ.: αὐτῶν 
“044. 8 ὑπερβαλούσης Β 9 οὐ οα!. Β 18 σοι Β: οτ. ἃ 
19 ρῥγίυβ ἡ) χαὶ οοηΐϊ. δηρ. τὰ ἀγαϑὰ Β 20 ϑεῷ 8εγῇρβὶ: ϑεοῦ ΑΒ, ϑεὸν 

Οδπηίαθτὶρ. Ο0]]. 8. Ττίη. Β. 9. 6, τε οοῃὶ. Μδηρ. 24 ἐπιτάττουσαν] ν δα. Β5 

25 τοῦ πανηγεμόνος Μδηρ.: τῶν ἡγεμόνων οοἀά., τοῦ πάντων ἡγεμόνος σοπὶ. ΟΟΒὴ 
26 ϑείας Οοῇμ!: ϑείου οοἀὰ. 80 δ᾽ δαααϊάϊ (τὰ) σπουδαῖα οοηΐοὶο 

Ὁ] τὸ Β2 (Μδῃγρ.): οῃ. ΑΒ! 



Ε ΜΟυΤΑΤΊΟΝΕ ΝΟΜΝΙΝΌΜ 201 

μάθοις δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν συνέστηχεν ἄνϑρωπος. ἄρά γε 
οἱ ὀφθαλμοὶ διδαχϑέντες ὁρῶσι; τί δ᾽: οἱ μυχτῆρες ὀσφραίνονται μα- 

ϑήσει; ἅπτονται δ᾽ αἱ χεῖρες ἢ οἱ πόδες προΐασι χατ᾽ ἐπιτάγματα ἣ 

παραινέσεις ὑφηγητῶν : αἵ δ᾽ δρμαὶ χαὶ φαντασίαι --- πρῶται δ᾽ εἰσὶν 357 

αὗται χινήσεις καὶ σχέσεις ψυχῆς --- διδασχαλίᾳ συνέστησαν; παρὰ δὲ 

σηφιστὴν φοιτήσας ὁ νοῦς ἡμῶν νοεῖν χαὶ χαταλαμβάνειν ἔμαϑε; πάντα 

ταῦτ᾽ ἀφειμένα διδασχαλίας ἀπαυτοματιζούσῃ φύσει χρῆται πρὸς τὰς 
οἰχείχς ἐνεργείας. τί οὖν ἔτι ϑαυμάζεις, εἰ χαὶ ἀρετὴν ἄπονον χαὶ 208 

ἀταλαίπωρον ὁ ϑεὸς ὀμβρήσει μηδεμιᾶς δεομένην ἐπιστασίας, ἀλλ᾽ ἐξ 
10 ἀρχῆς δλόχληρον͵ χαὶ παντελῆ; εἰ (δὲ) χαὶ μαρτυρίαν βούλει λαβεῖν, 

Μωυσέως ἀξιοπιστοτέραν εὑρήσεις: ὅς φησι τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνθρώποις 

ἀπὸ γῆς εἶναι τὰς τροφάς, μόνῳ δὲ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τῷ δρατιχῷ. ταῖς 289 

μὲν οὖν ἀπὸ γῆς χαὶ ἄνϑρωποι γεωπόνοι συνεργοῦσι, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ οὐρα- 

νοῦ γίφει χωρὶς συμπράξεως ἑτέρων ὁ μόνος αὐτουργὸς θεός. χαὶ μὴν 

16 λέγεται" οἰδοὺ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἀπ᾿ οὐρανοῦ“ (Εχοά. 16,4). τίνα οὖν 

Φ)Ν. ἀπ᾿ (οὐρανοῦ) τροφὴν ἐνδίχως ὕεσϑαι λέγει, ὅτι μὴ τὴν οὐρανιον | σο- 

φίαν; ἣν ἄνωθεν ἐπιπέμπει ταῖς ἵμερον ἀρετῆς ἐχούσαις ψυχαῖς ὃ 200 

φρονήσεως εὐθηνίαν χαὶ εὐετηρίαν ἔχων χαὶ τὰ ὅλα ἄρδων χαὶ μάλιστα 

ἐν ἱερῷ ἐβοόμῃ, ἣν σάββατον χαλεῖ (Εχοά. 16, 28 88.). τότε γὰρ τὴν 

Ὃ τῶν αὐτομάτων ἀγαθῶν φορὰν ἔσεσθαί φησιν, οὐχ ἐξ ὅλης τέχνης ἀνα- 

τελλόντων, ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ χαὶ αὐτοτελεῖ φύσει βλαστανόντων χαὶ τοὺς 
οἰχείους φερόντων χαρπούς. 

(45.) Τέξεται οὖν σοι ἢ ἀρετὴ υἱὸν γενναῖον ἄρρενα (ὅση. 17,19), 36] 

παντὸς ἀπηλλαγμένον θήλεος πάϑους, καὶ καλέσεις τὸ ὄνουα τοῦ υἱοῦ τὸ 

ων 

δ πάϑος, ὅπερ ἄν ἐπ᾽ αὐτῷ πάϑῃς, πείσῃ δὲ πάντως χαράν’ ὥστε χαὶ τὸ 

σύμβολον αὐτῆς ὄνομα ϑήσεις, γέλωτα. χαϑάπερ λύπη χαὶ φόβος ἰδίας 202 

ἀναφϑέγξεις ἔχουσιν, ἃς ἄν τὸ βιασάμενον χαὶ χρατῇσαν ὀνοματοποιήσῃ 

πάϑος, οὕτως εὐβουλίαι χαὶ εὐφροσύναι φυσικαῖς ἐχφωνήσεσιν ἀναγχα- 

ζουσι χρῆσθαι, ὧν οὐχ ἄν εὕροι τις χυριωτέρας χαὶ εὐϑυβολωτέρας 

80 χλήσεις, χἂν τυγχάνῃ περὶ τὰς χλήσεις σοφός. διό φησιν’ ,εὐλόγηχα 368 

Δ μάϑης Β 2 ὀσφραίνονται 580τρβὶ : ὄσφρονται ο06α. ὃ σχέσεις Μδηρ.: 
πτείσεις ὁοο0αα. 6 σοφιστὴν Νίδηρ.: σοφιστῇ (064. ταῦτα Β 
«ἰφειμένα 50 Γρ8]: ἐφιέμενα σοαὰ., ἀφιέμενα Νδηρ. 10 (δὲ) 8244. Μϑδηρ. 

11 Μωσέως οοαὴή. 14 νείφει οοαα. 16 ἀπ᾽ οὐρανοῦ τροφὴν ΜαγκΙδηὰ (ηἰβὶ 
4υοα οὖν ἀ6].): ἀποτροφήν ἐοαα. 11 ἐπινίφει οοηϊ. Μδηρ. 18 ἔχων] χέων 
Μδηρ. 20 αὐτομάτων Μϑδηρ.: αὐτουμαϑῶν οο0αα. ὅλης] ὑλικῆς ἐοηϊ. Μδηζ., 

ἀνϑρωπίνης οοηϊοεΐο 21] αὐϑιγενεῖ οοηΐοΐο 26 χαϑάπερ (γὰρ) “οὶ. ΟΟδη 
21 ὀνοματοποιήσῃ ΒοΙρ8ὶ: ὄνομα ποιήσῃ οοαὰ. 80 τυγχάνοι Α 
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αὐτόν, αὐξήσω αὐτόν, πληϑυνῶ, δώδεκα ἔϑνη γεννήσει“ (Ἰδ14. 20), τὸν 

χύχλον χαὶ τὸν χορὸν ἅπαντα τῶν σοφιστιχῶν προπαιδευμάτων. οτὴν δὲ 

διαϑήχην μου στήσω πρὸς ᾿Ισαάχ΄ (1014. 21), ἵν’ ἑχατέρα: ἀρετῆς τὸ 

ἀνθρώπων μεταποιῆται γένος, διδαχτῆῇῆς τε χαὶ αὐτομαθοῦς, τὸ μὲν 

ἀσϑενέστερον διδασχομένης, ἑτοίμης δὲ τὸ ἐρρωμένον. 

204 (46.) ,Εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον τέξεταί σοι, φησίν, ἢ σοφία 

χαράν (1014.). ποῖον, ὦ ϑαυμασιώτατε, δειχνύεις χαιρόν: ἢ τὸν ὑπὸ 

Ἱβνέσεως ἀδειχτον μόνον: ὃ γὰρ ἀληϑὴς αὐτὸς (ἄν) εἴη χαιρός, ἄνα- 

τολὴ τῶν ὅλων, ἢ εὐπραξία χαὶ εὐχαιρία γῆς, οὐρανοῦ, τῶν μεταζὺ 

200 φύσεων, ζῴων ὁμοῦ χαὶ φυτῶν ἁπάντων. ὅϑεν χαὶ Μωυσῆς ἐϑάρρησεν 

εἰπεῖν τοῖς ἀποδεδραχόσι χαὶ μὴ ϑέλουσι τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς ἄρασϑαι 

πόλεμον πρὸς τοὺς ἀντιτεταγμένους: γἀφέστηχεν ὁ χαιρὸς ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ὁ δὲ χύριος ἐν ἡαῖν“ (Ναμ. 14,9). μόνον γὰρ οὐχ ἄντιχρυς ὁμολογεῖ 

τὸν' ϑεὸν χαιρόν, ὃς παντὸς μὲν ἀσεβοῦς μαχρὰν ἀφέστηχεν, ἀρετώσαις 

200 δ᾽ ἐμπεριπατεῖ ψυχαῖς. ,περιπατήσω“ γάρ φησιν ,ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσομαι 

ὑμῶν ϑεός“ (μον. 26,12). οἱ δὲ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους χαιροὺς εἶναι 

λέγοντες οὐ χυρίως χαταχρῶνται τοῖς ὀνόμασιν, ἅτε μὴ πάνυ | τὰς φύσεις 

τῶν πραγμάτων ἠχριβωχότες, ἀλλὰ πολλοῦ τοῦ εἰχῇ μετέχοντες. 

207 (41.) ᾿Ἐπιτείνων δὲ τὸ χάλλος τοῦ γεννωμένου φησὶν αὐτὸ ἐν 

τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ“ (ἄρη. 11,21) γεννηθήσεσϑαι, ἐνιαυτὸν ἕτερον 

οὐ (τὸν τοῦ χρόνου μηνύων διάστημα, ὃ ταῖς σεληνιαχαῖς ἢ ἡλιακαῖς 

ἀναμετρεῖται περιόδοις, ἀλλὰ τὸ ἔχτοπον χαὶ ξένον χαὶ χαινὸν ὄντως, 

ἕτερον τῶν ὁρωμένων χαὶ αἰσθητῶν, ἐν ἀσωμάτοις χαὶ νοητοῖς ἐξετα- 

ζόμενον, ὅπερ τὸ χρόνου παράδειγμα καὶ ἀρχέτυπον εἴληχεν, αἰῶνα. 

αἰὼν δὲ ἀναγράφεται τοῦ νοητοῦ βίος χόσμου, ὡς αἰσϑητοῦ χρόνος. 

208 ἐν ᾧ ἐνιαυτῷ καὶ ,τὴν ἑχατοστεύουσαν εὑρίσχει χριϑὴν“ (ἄοῃ. 26,12) 

ὃ τὰς ϑεοῦ χάριτας ἐπὶ γενέσει πλειόνων σπείρας ἀγαθῶν, ἵν᾽ ὡς 

209 πλεῖστοι τῶν ἐπαξίων τυχεῖν μεταλάβωσιν. ἀλλὰ γὰρ τῷ σπείραντι 

χαὶ ϑερίζειν ἔϑος" ὁ δ᾽ ἔσπειρε μὲν ἐπιδειχνύμενος τὴν ἐχϑρὰν φϑόνου 

χαὶ χαχίας ἀρετήν, εὑρεῖν δέ, ἀλλ᾽’ οὐ ϑερίσαι λέγεται. ὁ γὰῤ στάχυν 

10 

Ρ. 010 

1 (χαὶ) πληϑυνῶ εοπῃΐὶ. Μδηῃρ. 5. αὐτομαϑοῦς δὲ τὸ ἐρρωμενέστερον οοπὶ. δηῃρ. 
τῶ ἐρρωμένω Β 8 ἂν δααϊαὶ 9 χαὶ] καὶ ἡ Β 10 Μωσῆς 

οοαα. 11 ἀποδεδειλιαχόσι σοηΐ. δηρ. 18 πολλοῦ ο. Β 

εἰχαίου ἐοηΐ. Μδηρ. 19 αὐτὸν οοπὶ. Οοἢη 21 τὸ δααϊὰϊ δ] ὃς οοῃΐ. 

Μδηρ. 20 ὡς] ὡς καὶ Μϑηρ. 

20 εἷ. δά ρ. 88,10. 
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ἀδρότερον τῶν εὐεργεσιῶν χαὶ πλήρη πεποιηχὼς ἕτερος ἦν, ὃς εὐτρε- 

πισάμενος χαὶ ἑτοιμασάμενος ἐλπίδας μείζους χαὶ πλείγυς δωρεὰς προῦ- 

ϑηχε τοῖς ζητοῦσιν εἰς εὕρεσιν. 

(48.) Τὸ δὲ ,,συνετέλεσε λαλῶν πρὸς αὐτὸν“ (66η. 17,22) ἴσον 

ἐστὲ τῷ τὸν ἀχροατὴν αὐτὸν ἐτελείωσε χενὸν ὄντα σοφίας πρότερον χαὶ 

ἀϑανάτων λόγων ἐπλήρωσεν. ἐπεὶ δὲ τέλειος ὁ μαϑητὴς ἐγένετο, ἀνέβη 

χύριος ἀπὸ ᾿Αβραάμ“ (1014.) δηλῶν, οὐχ ὅτι διεζεύχϑη --- φύσει γὰρ 

ϑεοῦ ὀπαδὸς ὃ σοφός --. ἀλλὰ τὸ ἐχούσιον τοῦ μαϑητηοῦ βουλόμενος 

παραστῆσαι, ἵν᾽, ὅπερ ἔμαϑε, μηχέτι ἐφεστῶτος τοῦ διδάσχοντος χωρὶς 

ἀνάγχης αὐτὸς ἐπιδειχνύμενος, ἐθελουργῷ χαὶ αὐτοχελεύστῳ προϑυμία 

χρώμενος, ἐνεργῇ δι᾿ ἑαυτοῦ. δίδωσι γὰρ ὃ διδάσχαλος τῷ μαϑόντι 

τόπον πρὸς τὴν ἄνευ ὑποβολῆς ἐχούσιον μελέτην, ἀλήστου μνήμης ἐγχα- 

ράττων βεβαιότατον εἶδος. 

Ϊ εὐεργεσιῶν] συνήϑων οοηϊοΐο 

εὐῃΐςῖο 9 ὅπερ Μδηρ.: ὥσπερ Ἄοοὐά. 

203 

2 Ἵ 0 

ὃς 801 ρ51: ὁ ςοαα. Ἴ (φησὶ) κύριος 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΡΕΟΠΕΜΠΤΟΥ͂Σ ΕἸΝΑΙ 

ΤΟΥΣ ΟΝΕΙΡΟΥΣ 

Ι (4.) Ἢ μὲν πρὸ ταύτης γραφὴ περιεῖχε τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων 1 ρ.6}0 

τοὺς κατὰ τὸ πρῶτον εἶδος ταττομένους, ἐφ᾽ οὔ τὸ ϑεῖον ἐλέγομεν χατὰ 

τὴν ἰδίαν ἐπιβολὴν τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις ἐπιπέμπειν φαντασίας. ἐν ταύτῃ 

2 δ᾽, ὡς ἄν οἷόν τε ἦ. δηλώσομεν τοὺς ἐφαρμόττοντας τῷ δευτέρῳ. δεύ- 

τερον δ᾽ εἶδος, ἐν ᾧ ὃ ἡμέτερος νοῦς τῷ τῶν ὅλων συγχινούμενος ἐξ ὁ 

ἑαυτοῦ χατέχεσθαί τε καὶ ϑεοφορεῖσϑαι δοχεῖ, ὡς ἰχανὸς εἶναι προλαμ- 

βάνειν χαὶ προγινώσχειν τι τῶν μελλόντων. ὄναρ δ᾽ ἐστὶ πρῶτον οἰχεῖον 

8 εἴδει τῷ σημαινομένῳ τὸ φανὲν ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος τόδε’ ,,καὶ 

ἐνυπνιάσϑη καὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ. ἧς ἢ κεφαλὴ ἀφι- 

χνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον χαὶ χατέβαινον 10 

ἐπ᾿ αὐτῆς" ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾽ αὐτῆς" καὶ εἴπεν: ἐγώ εἰμι ὁ 

--τττοθΡρ5ρ΄5΄ἷ“ἷ΄ἷ΄΄ἷἕὃἷἕ'͵'΄ ΄΄“ο΄Π7Π'.΄΄΄“΄΄΄ΠΠΡῤΛΣΞἝ“΄““΄““΄΄Ἵἷἕὃ΄΄.. ... 

Φίλωνος ΜΑ(Σ : οι. ΕΠΡ τοὺς ὀνείρους εἶναι ἰγᾶηδῃο8. Ε 1 μὲν ΜΑ: 
μὲν οὖν ΠΕῊΡ τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων ἢἷς δδθοὶ ΜΑ: ροβὲ ταττομένους 
ἰΓ8η8ρΡ08. (τῶν οῃ. Ρ) ΟΕῊΡ ὃ ὑποβολὴν Ε', ἐπιβουλὴν Ρ2 
4 δὲ ΟΕΡ ἂν οι. Ϊ, δηλώσωμεν Α ἐφαρμόττοντας ΜΑ: 
ἐφαρμόζοντας οοἰοτὶ ὅ (ἦνλ, ἐν οοπὶ. ΟΟΒ 6 ἑαυτοῦ Ἡ: αὐτοῦ οοἰοτὶ 
ὀοχεῖ ΜΑΡ: ἐδόχει ΑΚῊ 1 δέ ἐστι ΟΕῊΡ 8 εἴδει Η: εἴδη ἀ; ἤδη ΛΑ, 
εἴ τι ΜΕΡ οὐρανοῦ χλίμαχος Ο (Μδῃρ.): οὐρανοχλίμαχος οοίοτὶ τὸ δὲ 
ΜΑΕΡ 9. ροβί ἐνυπνιάσϑη δαα. ᾿Ιαχὼβ ΟΕῊΡ 10 οἱ ο". Α 11 αὐτῇ α 
Ροϑί ρῥγὶι8 αὐτῆς νογῦδ χαὶ ἰδοὺ χλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ 6χΧ }ΐη. 9 τοροΐί. ΗΡ 

ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ΝΑ: χαὶ (ὁ ααἀά. Η}Ρ) χύριος ἐστήλωται ΟΕΠΡ αὐτῇ ἃ 
ὁ ΝΑ, 8.9. Π: οα. ΟΕΡ εἰμι] χύριος σοηΐςῖο (ν. ὃ 159. 166. 178) 

Ι 58. εἵ, Οτρθηθ ἴῃ γνο]. 1 Ρ. υΧΧΧΧΎΥΤΠΙ. 2 88. οἷ. Ροβἰἀοηΐυι δρυὰ Οἷς. 
6 ἀϊν, 1 64. 



ὍΒ ΒΟΜΝΙΙΒΊΊΙΒΕΒΙῚΙ 90 ῦ 

ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός σου χαὶ ὁ ϑεὸς Ἰσαάχ" μὴ φοβοῦ" ἣ γῆν ἐφ᾽ 

ἧς σὺ χαϑεύδεις, σοὶ δώσω αὐτὴν χαὶ τῷ σπέρματί σου, χαὶ ἔσται τὸ 

σπέρμα σου ὡς ἢ ἄμμος τῆς γῆς, χαὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ ϑάλασσαν 

χαὶ λίβα χαὶ βορρᾶν χαὶ ἀνατολάς " χαὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 

8. αἱ φυλαὶ τῆς γῆς χαὶ (ἐν τῷ σπέρματί σου. χαὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, 

διαφυλάσσων σε ἐν τῇ δὸῷ πάσῃ, ᾧ ἄν πορευϑῇς" καὶ ἀποστρέψω σε 
εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγχαταλίπω, ἕως τοῦ ποιῇσαί με πάντα 

21 Μ. ὅσα ἐλάλησα σοι“ (θη. 28,12---15). | προκατασχευὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς φαν- 4 

τασίας ἀναγχαία, ἣν ἀχριβώσαντες εὐμαρῶς ἴσως δυνησόμεϑα χαὶ τὰ 

10 δηλούμενα ὑπὸ τῆς φαντασίας χαταλαβεῖν. τίς οὖν ἣ προχατασχευή; 

»χαὶ ἐξῆλθες φησίν  ᾿Ιαχὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὄρχου χαὶ ἐπορεύϑη 

εἰς Χαρράν, καὶ ἀπήντησε τόπῳ ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος" χαὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν 

λίϑων τοῦ τόπου καὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῇς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐν τῷ 

τόπῳ ἐχείνῳ“ (1014. 10. 11)" χἄπειτ᾽ εὐθύς ἐστι τὸ ὄναρ. οὐχοῦν ἄξιον ὃ 

Ι6 ἐν ἀρχῇ ταυτὶ τρία διαπορῆσαι" ἕν μὲν τί τὸ τοῦ ὄὅρχου φρέαρ χαὶ διὰ 

τί οὕτως ὠνομάσϑη, δεύτερον δὲ τίς ἣ Χαρρὰν χαὶ διὰ τί ἀπὸ τοῦ 

λεχϑέντος φρέατος ἐξελθὼν εἰς Χαρρὰν ἔρχεται εὐϑύς, τρίτον τίς ὁ τόπος 

χαὶ διὰ τί, ὅταν γένηται χατ᾽ αὐτόν, ὃ μὲν ἥλιος δύεται, αὐτὸς δὲ χοιμᾶται. 

Ὃ (2.) Σχοπῶμεν οὖν αὐτίχα τὸ πρῶτον. ἐμοὶ τοίνυν δοχεῖ σύμ- ὅ 

βολον εἶναι τὸ φρέαρ ἐπιστήμης οὐ γάρ ἐστιν ἐπιπόλαιος αὐτῆς ἢ φύσις, 

1 “Αβραὰμ ἴογο βΒεγυπὶ ΠΡ τοῦ ΜΑΟ, 85. 8. Η: οἡ. ΕΡ ὁ ΜΑΗ:: 
οι. ΘΟΕΡΗ! ἡ γῆ ΜΑ: τὴν γῆν οθίοτίὶ 2 ἧς] ἡ ΔΕ αὐτὴν 
ΜΑ: οπ. εοίοτὶ 8 ἡ ἄμμος ΜΑ: χοῦς εοἰοτί (ὁ 8. 58. Ηζ 
ὃ---ὃ καὶ --- σοῦ ὁ). Α 8 πλατυνθήσεται Μδηρ. (εἴ. ὃ 176): πληϑυνϑήσεται 
ΗΡ, πληϑυνϑήσονται ΜΟΕ 4 λίβα χαὶ δηΐθ ἀνατολὰς ἰγτδῃ8ρ. Μ 
λίβαν Ε εὐλογηϑήσονται α 5. φυλαὶ Μ: συγγένειαι οοἰοτί 
ἐν δασϊαϊ Ροβῖ σου τρρ. χαὶ ἔσται --- γῆς ὁΧ ᾿ΐη. 2. ὃ ΜΝ μετὰ σοῦ 

ου. ΜΑ 6 διαφυλάσσω ΜΑ σε 8. 8. Η ἀποστρέψω ΜΑ: 
ἐπιστρέψω εοἴοτγὶ Ἴ ἐγκαταλείπω ΟἹ, 8 ὅσα ΜΑ: ἃ οεοἰοτὶ δέ ἐστι 
ΜΑΡ 9 ἴσως οὔ. ἃ 10 καταλαβεῖν ΜΑ:: χαταλαμβάνειν οοίοτὶ 
11 ργίυβ τοῦ οὐ. ἘΡΗ! δ᾽ ἴοτιιπ) τοῦ 5. 85. Η:Ρ2, ο. Εὶ 12 ἀπήντησεν 
ἐν τόπω ΟΕῊΡ ἔδυ γὰρ ΜΑ (εἴ. ὃ 72): καὶ ηὐλίσϑη ἐχεῖ, ὅτι εἰσῆλϑεν οοἰοτὶ 
18 χεφαλὴν Η αὑτοῦ τὶ 14 χάπειτα α ᾿ εὐθύς ΜΑ: εὐθέως οεοἰοτὶ 
ἐστι) ἐπὶ 6, ἕπεται ἑοοηΐςῖο 15 ταυτὶ τρία ΜΑ: τρία ταῦτα εϑίοτὶ τὸ ΜΑ, 

9. 5. α᾽Η2: οὐ. ΟἸΕΡΗ! Ροβί ὄρχου δά. τὸ Ρ2 17 λεχϑέντος ΜΑ: προλε- 
χϑέντος Ἔεοἰοτὶ ἐξελϑὼν εἷς βαυεῖ ΜΑ: ροβὶ ἔρχεται ἴτάπϑροβ. ΟΕῊΡ 
εὐθύς ΟΕῊΗΡ: οω. ΜΑ 18 χατ᾽ αὐτοῦ Εὶ δύηται ΠΡ 20 τὸ] 
χαὶ τὸ Α τοίνυν ο. ΜΑ 

21 84ᾳ4ᾳ. εἴ. Οτὶψ. Οοηίτα (615. Ὺ 44 ρ. δδ1 (διορίγοα, ΒΟ νοὴ ΑἸδχ. ρ. 8566). Α;- 

Ὁγοβ. ἀ6 ἴβδδο 4,31. 
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ἀλλὰ πάνυ βαϑεῖα: οὐδ᾽ ἐν φανερῷ πρόχειται, ἀλλ᾽ ἐν ἀφανεῖ που 

χρύπτεσθαι φιλεῖ: οὐδὲ ῥαδίως, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ μόλις 

ἀνευρίσκεται. χαὶ ταῦτ᾽ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν μεγάλα χαὶ ἀμύϑητα ὅσα 

7 ϑεωρήματα ἐχουσῶν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων ϑεωρεῖται. ἣν 

γοῦν ἂν ἐϑέλῃς ἑλοῦ τῶν τεχνῶν, μή μοι τὴν ἀρίστην, ἀλλὰ τὴν πασῶν ὁ 

ἀφανεστάτην, ἣν ἐλεύϑερος μὲν ἴσως οὐδεὶς ἐν πόλει τραφεὶς ἑχὼν ἐπι- 

τηδεύσειεν ἄν, ἐν ἀγρῷ δὲ μόλις ἄχων οἰχέτης δυσχόλῳ καὶ δυστρόπῳ 

8 παλαίων δεσπότῃ βιαζομένῳ πολλὰ ὃρᾶν τῶν ἀβουλήτων. εὑρεϑήσεται 

γὰρ οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ ποιχίλον τὸ πρᾶγμα, οὐ ϑήραᾳ ληπτόν, δυσεύρετον, 

δυσπεριγένητον, ἐχϑρὸν μὲν ὄχνῳ χαὶ ἀμελείᾳ χαὶ ῥαϑυμίᾳ, σπουδῆς 10 

ὃξ χαὶ φιλοτιμίας ἱδορώτων τε χαὶ φροντίδων μεστόν. οὗ χάριν οὐδ᾽ 

ὕδωρ ἐν τῷ φρέατι τούτῳ φασὶν οἱ ὀρύττοντες εὑρεῖν (ἄθῃ. 26,32), 

ἐπειδὴ τὰ τέλη τῶν ἐπιστημῶν οὐ δυσεύρετα πόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀνεύρετα 

9 παντελῶς εἶναι συμβέβηχε. γραμματιχώτερος δὲ διὰ τοῦτο χαὶ γεωμε- 

τριχώτερος ἕτερος ἑτέρου γίνεται τῷ τὰς ἐπιτάσεις χαὶ παραυξήσεις ἀμή- ιὅ 

χανὴν εἶναι ὅροις περιγραφῆναι" πλείω γὰρ ἀεὶ τῶν εἰς μάϑησιν ᾿χόντων 

τὰ ἀπολειπόμενα ἐχδέχεται χαὶ ἐφεδρεύει, ὡς χαὶ τὸν ἅπτεσϑαι περάτων 

ἐπιστήμης ὑπολαμβανόμενον ἡμιτελῇ παρ᾽ ἑτέρῳ χριτῇ νομίζεσϑαι, παρὰ 

10 δὲ ἀληϑείᾳ διχαζούσῃ καὶ ἄρτι ἄρχεσϑαι δοκεῖν. οβραχὺς μὲν γὰρ ὃ 

βίος,“ ἔφη τις, ,ἧἣ δὲ τέχνη μαχρά,“ ἧς ἄριστα χαταλαμβάνει τὸ μέγεϑος 20 

1 ἀφανεῖ] ἀ 5. 85. α3 ὃ ρμροβὲ ἀνευρίσχεται νοτῦδ χαὶ ἐπὶ --- ϑεωρεῖται ὁχ ἰΐη. 4 
διά. Η, 86ιὶ γυγβὰϑ δὶ. ὃ. 4 καὶ ταῦτα -- ἐχουσῶν τορ. ἰπ τηρ. ΒΕ 

8 ταῦτ᾽ οὐ Μ: τούτου ΛΑ, ταῦτα οὐ ὁοίοτί μεγάλων Α 8. 4 ὅσα ϑεωρή- 
ματα οῃῃ. Ο ὃ πασῶν ΜΑ: ἁπασῶν σοἰοτὶ 1 ἄν οὐ. ΜΑ 

δυσχόλω χαὶ δυστρότω ΜΑ: δυστρόπω χαὶ δυσχόλω εοίοτὶ 8 δουλεύων δοηΐ. 
ο 

Μδῃσ. 9 ποιχίλλω α οὐ οηγ. ΟΕ, δαἀ. τωρ. ΡΣ ϑηρατοῦ 
ΟΕ, τῇ ῥᾳστώνῃ εοηΐοίὶο ληπτόν ΜΑΗΣΡ5; μεμπτόν ΟΕ Ε!Ρ'! δυσόρατον 

ΜΑ 10 ἀμελεία χαὶ ῥαϑυμία ΜΑ: ῥαθυμία καὶ ἀμελεία οοίἰοτὶ 11 τε] δὲ Α 
οὗ χάριν οῃῃ. Τυγη. 12 τοῦτο α 18 δυσεύρητα Ὁ ἀνεύ- 
ρητα Ὁ 14 συμβέβηχεν ΗΡ δὲ οηγ. ΜΑ 14. 1 δὲ --- γεωμετρι- 
χώτερος οη). Ὁ 16 τῷ] τῶν ΑΡ ἐπιδόσεις σΟὨΐ οἰ ΘΌ8Π) 16 εἶναι 
ὅροις Μ: ὅροις εἶναι οεἰθτὶ ἀεὶ ΜΑΡΞ;: δεῖ οεἰοτὶ 11 τὰ 8.5. Η3Ρ3 

ἐχδέχεται ΜΑΡ": ἐχδέχεσϑαι οοἰοτγὶ ἐφεδρεύει ΜΑ]»2: ἐφεδρεύειν οοἰοτί 

18 ὑπολαμβανόμενον ΜΑ: ὑπολαμβάνοντα οοίοτί νομίζεσθαι ΜΑ: ὑπολαμβάνεσθϑαι 

ςοἰαοτγὶ 19 ἄρτι οι. Δ ἄρχεσϑαι) νομίζεσθαι α γὰρ οῃ. 20 ὡς 

ροβί βίος δά. ΟΕῊΡ ἧς ΜΑ: ἣ ἙῊΡ, ὃς ἃ (μμδη. 2 αἱ νἱά.) 

18---160 ΠΚ [ο]. 302τ ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων" τὰ τέλη --- περιγραφῆναι. 20 Ηἰρ- 
μοσγαίθ5, Αρμογσὶ [1]. 
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39 ΜΝ ὁ ἀψευδῶς ἐμβαϑύνων αὐτῇ χαὶ ὥσπερ φρέαρ [ αὐτὴν ὀρύττων. διὸ 

χαὶ τελευτῶντα τινα πολιὸν ἤδη χαὶ ὑπέργηρων λόγος ἔχει δαχρύειν, οὐ 

ὃι᾿ ἀνανδρίαν φόβῳ ϑανάτου, ἀλλὰ διὰ παιδείας ἵμερον ὡς νῦν πρῶτον 

εἰς αὐτὴν εἰσιόντα, ὅτε πανύστατ᾽ ἔξεισιν. ἀνϑεῖ γὰρ ἢ ψυχὴ πρὸς ἐπι- 1] 

8 στήμην, ὁπότε αἱ τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου μήχει μαραίνονται. πρὶν 

οὖν ἡβῆσαι χαὶ ἐννεάσαι τῇ τῶν πραγμάτων ἀχριβεστέρᾳ χαταλήφει, 

χαλεπὸν ὑποσχελισϑῆναι. τὸ δὲ πάϑος τοῦτο χοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν 

φιλομαϑῶν, οἷς νέα ἐπὶ παλαιοῖς ἀνίσχει χαὶ ἀναλάμπει ϑεωρήματα, 

πολλὰ μὲν χαὶ τῆς ψυχῆς, ὁπότε μὴ στεῖρα χαὶ ἄγονος εἴη, τιχτούσης, 

10 πολλὰ δὲ χαὶ τῆς φύσεως ἀτεχμάρτως ἐχ ταὐτομάτου προφαινούσης τοῖς 

διάνοιαν ὀξυδορχοῦσι. τὸ μὲν οὖν ἐπιστήμης φρέαρ ὅρον χαὶ τελευτὴν 

οὐχ ἔχον τοιοῦτον ἀπεδείχϑη. διὰ τί δὲ ὄρχος ὠνομάσϑη (ἄδη. 26,88), 12 

λεχτέον’ τὰ ἐνδοιαζόμενα τῶν πραγμάτων ὅρχῳ διαχρίνεται χαὶ τὰ ἀβέ- 

βαια βεβαιοῦται χαὶ τὰ ἄπιστα λαμβάνει πίστιν: ἐξ ὧν ἐχεῖνο συναγεται, 
15 ὅτι περὶ οὐδενὸς ἄν τις οὕτως βεβαιώσαιτο, ὡς περὶ τοῦ τὸ σοφίας γένος 

ἀπερίγραφον χαὶ ἀτελεύτητον εἶναι. χαλὸν μὲν οὖν χαὶ ἀνωμότῳ διε- 18 

ξιόντι περὶ τούτων συνεπιγράφεσϑαι" ὁ δὲ μὴ λίαν εἰς συναίνεσιν εὐχερὴς 

ἐνωμότῳ γενομένῳ συναινείτω. μηδεὶς δὲ ὀμνύναι τὸν τοιοῦτον ὄρχον 

1 ὁ ΜΑΡ": οἱ. οοἰοτὶ ὀρύττων αὐτήν ΗΡ διὸ ΜΑ: ὃν εοἰοτὶ 
2 τω ΜΑ: οῃ). οοἰοτί ὃ δι᾽ δ᾽ ΕἸ ἀνανδρείαν Ρ διὰ οἴῃ. Α 
Ροϑὲ νῦν δ΄ἀ. ἔχων ΑΡΞ 4 εἰς αὐτὴν ΜΑΡΞ2: ἐπ᾽ αὐτὰ (2, ἐπ᾿ αὐτῇ Β(Ρ'), 
ὑπ᾿ αὐτῇ Ε(6᾽2) εἰσιόντα ΜΑΡ (εἰσ ἰῃ τα8. ΡΏ): ἱερεῖ ὄντα (1}, ἀνιερεῖον ὄντα 63, 
ἐρεῖ ὄντα Εἰ; ἐρ, τᾶ8. 1 |1{|., όντα Η (ϑυρτᾶ ρ 86Γ. εἶν Η πάνυ χατέξεισιν Α 

πρὸς] χατ᾿ Α ὃ αἱ] καὶ ΜΑ αἱ ἀχμαὶ Μ Ἴ δῃίο χαλεπὸν δα. 
οὐ α χοινῶν α 9 πολλοὺς Ν 11 διάνοιαν ΜΑῸ: τὴν διάνοιαν ΕῊΡΝ 
12 ὄρχος 5βογρϑὶ (εἴ. ὃ 14. 24. 40): ὄρχου οοαμ. 14 βεβαιοῦνται ΑΗΡ 

ἰδ οὕτω α 10 χαλὸν ΜΑΡΆ3; μᾶλλον οεοίοτ Ν ἀνομότω Α, ἀνω- 
τάτω α, ἀνομωτάτω 11 λίαν ΜΑΡ3: δεῖν α, δὲ ΕΝ, ὃ᾽ ΗΡῚ συναί- 
νεσιν δηρ.: σύνεσιν οοἀὰ. Ν 18 ἐνομότω ΑἘ', ἐνομώτω α γινομένῳ Ν 

συναινείτω ΜΡΈἯἮ: συναινεῖτο Α, συναινεῖ οσοἰοτὶ Ν 

2 οἵ. Ατίβίο δρυὰ ϑιίοῦ. ΙΥ̓ 202 Μοΐη.: πολλοὶ σοφοὶ γηραιοὶ φιλοζωοῦσι .. .. ὀψὲ ἀρετῆς 
ἐπήβολοι γενόμενοι ἐφίενται αὐτὴν ἐχϑρέψαι. 4. ὃ ὮΡ [0]: 105 Εὐαγρίου ΠΥ ρῥ. 404 
ΕἼοτΙ]. Ῥαγ. (ἰπίογ βοπίθη 8 Ευδρτὶ Νο. 8) Μαχ. Ες]. οἂρ. 41 Εὐαγρίου (ρτδοοοάϊ! ἴῃ 

Ὧν Ειιαχτὶὶ βοηιθηϊί, 864 Φίλωνος ἰῃ τηᾶγρίηπο δαποίαϊυπη 81): ἀνϑεῖ πρὸς ἐπιστήμην 

Ψυχή, ὁπότε αἱ (αἱ ομ. Ὦ) τοῦ σώματος ἀχμαὶ χρόνου (χρόνου οι. 9) μήχει μαραίνον- 

ται. οἵ, ΕἸΐογ, Οαπομηΐοδ [ ρῥ. 11, 4---208,1 Ν [0]. 150τ: ἀνϑεῖ --- στήλαις. 
δοαᾳφυυηΐυγ: λέγει δὲ χαὶ ὁ [Πλάτων ὅτι ἡ τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἡ 
τῶν ὀμμάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ. 
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ἀναδυέσϑω σαφῶς εἰδώς, ὅτι ἐν εὐόρχων γραφήσεται στήλαις. (3.) 

14 ἅλις μὲν δὴ τούτων. ἑπόμενον δ᾽ ἄν εἴη σχέψασϑαι, διὰ τί τεττάρων 

ὀρυττομένων φρεάτων ὑπὸ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Αβραὰμ χαὶ Ἰσαὰχ (6 6ῃ. 21, 

Ι6 2. 20,19---23) τὸ τέταρτον χαὶ τελευταῖον, ,»ὄρχος ““ προσερρήϑη. μήποτ᾽ 

οὖν δι᾽ ὑπονοιῶν ἐχεῖνο βούλεται παραστῆσαι, ὅτι χἀν τῷ παντὲ τεττάρων 5 

ὄντων, ἐξ ὧν συνέστηχεν δὸς ὃ χόσμος, χαὶ ἐν ἣμῖν αὐτοῖς ἰσαρίϑμων, 

ἐξ ὧν διαπλασϑέντες εἰς ἀνθρωπόμορφον εἶδος ἐτυπώϑημεν, τὰ μὲν [οὖν] 

τρία πέφυχεν ἀμηγέπῃ χαταλαμβάνεσϑαι, τὸ δὲ τέταρτον ἀχατάληπτον 

16 πᾶσι τοῖς χριταῖς ἐστιν. ἐν μὲν οὖν τῷ χόσμῳ γῆν χαὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα 

χαὶ οὐρανὸν τέτταρα τὰ πάντα εἶναι συμβέβηχεν: ὧν τὰ μὲν ἄλλα χἄν 10 

17 δυσευρέτου, ἀλλ᾽ οὐχ εἰσάπαν ἀνευρέτου. μοίρας ἠξίωται. χαὶ γὰρ γῆν. 

ὅτι ἐστὶ σῶμα βαρὺ χαὶ ἀδιάλυτον καὶ στερέμνιον χαὶ τεμνόμενον εἰς ὄρη 

χαὶ πεδιάδας χώρας χαὶ ποταμοῖς χαὶ ϑαλάττῃ διαιρούμενον, ὡς τὰ μὲν 

νησιάζειν, τὰ δὲ ἠπειροῦσϑαι, χαὶ ὅτι τὸ μὲν αὐτῆς λεπτόγεων, τὸ δὲ 

βαϑύγειον, καὶ τὸ μὲν τραχὺ χαὶ στρυφνὸν χαὶ λιϑῶδες χαὶ εἰσάπαν 16 

ἄγονον, τὸ δὲ λεῖον χαὶ μαλαχὸν χαὶ γονιμώτατον, [ χαὶ μυρία πρὸς ρ. 63 

18 τούτοις ἕτερα χαταλαμβάνομεν’ χαὶ πάλιν ὕδωρ ὅτι πολλά τε τῶν εἰρη- 

μένων ἔχει χοινὰ πρὸς γῆν χαὶ ἐξαίρετα ἕτερα: τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ γλυχύ, 

τὸ δ᾽ ἁλμυρόν, τὸ δ᾽ ἄλλαις διαχεχριμένον ἰδέαις: χαὶ τὸ μὲν πότιμον, 

τὸ δ᾽ οὐ πότιμον --- χαὶ ἑχάτερον οὐ πᾶσιν, ἀλλ᾽ οἷς ϑάτερον, οὐ τὸ 20 

ἕτερον, χαὶ οἷς μὴ ϑάτερον, πάντως τὸ ἕτερον ---, χαὶ τὸ μὲν φύσει 

19 ψυχρόν, τὸ δὲ φύσει ϑερμόν --- εἰσὶ γὰρ μυρίαι πολλαχόϑι πηγαὶ ζέον 

ὕδωρ ἐχδιδοῦσαι, οὐ χατὰ ἣν μόνον ἀλλὰ καὶ κατὰ ϑάλατταν" ἤδη γοῦν 

ἐφάνησαν φλέβες ἀνομβροῦσαι ζέον ὕδωρ ἐν μέσοις πελάγεσιν, ἃς ἢ 

1 ἐν εὐόρχων ΜΑ: ὁ εὐορχῶν οοἰοτὶ, εὐορχῶν Ν 2 τεσσάρων ΑΕΗ͂Ρ 

ὃ τῶν] τὸν α 4 ὄρχου ΜΑ προσερρήϑη ΜΑ: προσηγορεύϑη οθίοτί 
4. ὃ μήποτε δι᾽ ΕῊΡ ὃ χἀν τῷ] αὐτῷ Τυτη. τεσσάρων ΜΑ 6 συνέστηχεν 

ΕῊ Ροβί αὐτοῖς γά8. ὃ ΠῚ. (ἰ 1 μὲν οὖν ΟἙῊΡ (οὖν 866]ι.8}): ὁπ. ΜΑ 

8 πέφυχε ὙΕῊΡ ἀμηγέπη ΜΑΡΈ: οπ. σαἰοτὶ 10 τὰ πάντα εἶναι ΜΑ: 

ταῦτα εἶναι ἃ, εἶναι ταῦτα ΕῊΡ 10. 11 χἄἂν δυσευρέτου ΜΑ: εἰ καὶ δυσεύρετα 
οοἰθτὶ 12 στερέμνιον ἈῊΡ: χάτω νεῦον τὲ ΜΑ 14 λεπτόγεων ΜΑΕ: 
λεπτόγεον ((, λεπτόγειον ΗΡ 14---16 τὸ δὲ βαϑύγειον --- ἄγονον ο. Ρ 
15 βαϑύγεων Α βραχὺ , στρυφνὸν ΒῊ  στριφνὸν οεοἰοτὶ 11 τε ΜΑ: οἱ. 

οοίοτὶ 19 δ᾽ ἄλλαις ΜΑ, ἰπ τᾶ8. ΡΖ: δὲ ὑλῶδες ἐστὶ α, δὲ βλαχώδεσι Ε΄, δὲ βλυ- 

χῶδες ἐστί Η (86ἀ υχ, εσ, ε, τ δεῖ. Η) διαχεχριμένον ΟΕῊΡ : διαχεχραμένον 

Ας διαχεχραμμένον Μ 20 ἑχάτερον] ϑάτερον ΜΑ 20. 2] οὐ τὸ ἕτερον ἩΡ: 
οὗ οὐ τὸ ἕτερον Ε΄, οὐδέτερον ΜΛ, οη. α 22 πολλαχόϑι Α: πολλαχόϑεν οοἰοτὶ 
28 μόνον οἴῃ. Τύτη. ρΡοβί αἱΐ. χατὰ διά. τὴν ΠΠ,, 884 Η τυγβὰβ ἀεὶ. 

ϑάλασσαν ΟΚῊΡ 24 ζέον ὕδωρ ΜΑΡ“: οτ. ςοἴοτὶ 
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τοσαύτη τῶν ἐν χύχλῳ πελαγῶν ἀνάχυσις ἐξ αἰῶνος ἐπιχλύζουσα οὐχ 

ἰσχυσε σβέσαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν ἀνεῖναι ---- χαὶ πάλιν ὅτι ὃ ἀὴρ 80 

ἔχει φύσιν εἴχουσαν ἀντιπεριιστάμενος τοῖς σώμασιν, ὄργανον ὧν ζωῆς, 

ἀναπνοῆς, ὁράσεως, ἀχοῆς, τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, πυχνότητας χαὶ μανό- 

ὃ τητας χινήσεις τε χαὶ ἠρεμίας ἐνδεχόμενος, τροπὰς χαὶ μεταβολὰς παντοίας 

τρεπόμενός τε χαὶ μεταβάλλων, χειμῶνα: χαὶ ϑέρη γεννῶν χαὶ τὰς μετο- 

πωρινὰς χαὶ ἐαρινὰς ὥρας, ἐξ ὧν ὁ ἐνιαυτοῦ χύχλος πέφυχε περατοῦσθϑαι. 

(4.) τούτων μὲν δὴ πάντων αἰσϑανόμεϑα, ὃ δ᾽ οὐρανὸς ἀχατάληπτον 3] 

ἔχει τὴν φύσιν, οὐδὲν ἑαυτοῦ σαφὲς γνώρισμα πρὸς μᾶς ἀποστείλας. 

10 τί γὰρ ἄν εἴποιμεν; ὅτι πεπηγώς ἐστι χρύσταλλος, ὡς ἠξίωσαν τινες: 

ἢ ὅτι πῦρ τὸ χαϑαρώτατον; ἢ ὅτι πέμπτον χυχλοφοριχὸν σῶμα, μηδενὸς 

τῶν τεττάρων στοιχείων μετέχον; τί δ᾽ ; ἢ ἀπλανὴς καὶ ἐξωτάτω σφαῖρα 

πρὸς τὸ ἄνω βάϑος ἔχει ἢ αὐτὸ μόνον ἐστὶν ἐπιφάνεια βάϑους ἐρήμη, 

τοῖς ἐπιπέδοις σχήμασιν ἐοιχυῖα;: τί δ᾽ ; οἱ ἀστέρες πότερον γῆς εἰσιν 32 
16 ὄγχοι πυρὸς πλήρεις --- ἄγχεα γὰρ χαὶ νάπας χαὶ μύδρους διαπύρους 

εἶπον αὐτοὺς εἶναί τινες, αὐτοὶ δεσμωτηρίου χαὶ μύλωνος, ἐν οἷς τὰ 

τοιαῦτα ἐστιν ἐπὶ τιμωρίᾳ τῶν ἀσεβῶν, ὄντες ἐπαξιοι --- ἢ συνεχὴς καί, 

ὡς εἶπέ τις, πυχνὴ ἁρμονία, πιλήματα ἀδιάλυτα αἰϑέρος: ἔμψυχοι δὲ 

χαὶ νοεροὶ ἢ νοῦ χαὶ ψυχῆς ἀμέτοχοι; προαιρετιχὰς δὲ ἢ χατηναγχασ- 

ἢ) μένας αὐτὸ μόνον χινήσεις ἔχοντες; τί δέ: σελήνη πότερον γνήσιον ἣ 38 

νόϑον ἐπιφέρεται φέγγος ἡλιαχαῖς ἐπιλαμπόμενον ἀχτῖσιν ἢ χαϑ' αὑτὸ 

34 Μ, μὲν ἰδίᾳ τούτων οὐδέτερον, [ τὸ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ὡς ἄν ἐξ οἰχείου χαὶ 

ἀλλοτρίου πυρὸς χρᾶμα; πάντα γὰρ ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀρίστου 

τε χαὶ τετάρτου τῶν ἐν χόσμῳ σώματος ὄντα, οὐρανοῦ, ἄδηλα χαὶ 

55 ἀχατάληπτα, στοχασμοῖς χαὶ εἰχασίαις, οὐ παγίῳ λόγῳ τῆς ἀληϑείας, 

2 ὃ ἀὴρ ΜΑ: ἀὴρ ὁλκὸν οοἰετγὶ (ὁλχὸν ἀεὶ. ΡΏ) 8 εἴχουσαν ΝΡῆ: ἥχουσαν Α, 
εἴκων 6ΗΡ!},;, εἴχων ἔστι τε ΕἸ,32, εἴχων τε χαὶ Τυτγη. ἀντιπεριισταμένοις Η3 
4. 58 πυχνότητα χαὶ μανότητα [1 ὃ καὶ δηίθ χινήσεις δ(α. ἃ Αἰ(. χαὶ ΜΑ: 

τε χαὶ οοἰοτὶ Ὁ προτρεπόμενος Α, ἑπόμενος (ἃ χειμῶνα ἩΡ 
8 δὴ) δὲ ΜΛ 10 εἴπομεν Η Ροϑβί ἐστι γᾶ8. ὃ ||. ἢ χρύσταλος Η 

11 ἣ - χαϑαρώτατον οαι. (ἱ χυχλοφορητιχὸν ΠΟΙ ΪΟΪΟ 12 τεσσάρων ΜΛΡ 
μετέχων Α, μέτοχον ἩΡ 19 ἢ] ὃ Τύχη. 16 ὅροι ἄγχαια Α μύδρους 
ΜΑΡΞ": δρυμοὺς οοίοτὶ 11 τοιαῦτ᾽ ΠΡ 18 ἁρμονία πυχνή Εὶ 20 σε- 
λήνης Α 21 ἐχλαμπόμενον Α 22 μὲν ΜΑ: μόνον οοίοτὶ ἰδίαν Εὶ 

ροβὶ ἰδία δά. ἣ 6Η3 28 ταῦτα χαὶ οῃ. ΜΑΛ 25. 24 ἀρίστου τε χαὶ τετάρτου 
ΜΑ: τετάρτου χαὶ ἀρίστου οοίἰοτὶ ᾿ 20 ἱχασίαις Ε λογίω ἩΡ 

---.ἕ Χ --.:--.ὉΦ“΄“΄“΄6Φἔρ0}2ἋῪἪὨΕὌἬὌθἢ565Π“΄ΠΠΠ΄ΠἷΠἷὅἷΠἷἷἷἧΠὅ΄ἷἝἷἕςἘςἘ.-᾿-᾿..-.. Ἐς. 

10 88. ἀθ ἰοπἰϊθυ8 οἴ, δ᾽ ΒὈθγ 6 ἀογ Κ. ρμγθιιβ8. Ακδά. 1897 ρ. 1074 844. 

ῬἈΠοΩἾ 8 ΟΡΟΓΔ νοἱ]. 11]. 14 
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84 ἐφορμοῦντα᾽ ὥστε χᾷἄν ὁμόσαι τινὰ ϑαρρήσαντα, ὅτι ϑνητὸς οὐδεὶς πώποτε 

ἰσχύσει τούτων ἐναργῶς καταλαβεῖν οὐδέν. ὄρχος διὰ τοῦτ᾽ ὠνομάσϑη 

τὸ τέταρτον χαὶ ξηρὸν φρέαρ, ἣ τοῦ τετάρτου τῶν ἐν τῷ χόσμῳ ζήτησις 

δῦ ἀτελεύτητος χαὶ πάντῃ δυσεύρετος, οὐρανοῦ. (ὕ.) ἴδωμεν δέ, ὃν τρόπον 

χαὶ τὸ ἐν ἣμῖν αὐτοῖς τέταρτον διαφερόντως χαὶ χατ᾽ ἐξαίρετον λόγον 

ἀχατάληπτον εἶναι πέφυχεν. οὐχοῦν τέτταρα τὰ ἀνωτάτω τῶν περὶ ἡμᾶς 

ἐστι, σῶμα, αἴσϑησις, λόγος, νοῦς" τούτων μὲν δὴ τὰ τρία οὐ χατὰ πάσας 

ἄδηλα τὰς ἰδέας ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ δείγματα ἐν ἑαυτοῖς τοῦ χαταλαμ- 

δ0 βάνεσϑαι. τί δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅ φημι; ὅτι τὸ σῶμα χαὶ τριχῇ διαστατὸν χαὶ 

δξαχῇ χινητόν, ἴσμεν, διαστάσεις μὲν τρεῖς ἔχον, μῆχος, βάϑος, πλάτος, ιτὖ 

χινήσεις δὲ τὰς διπλασίας ξξ, τὴν ἄνω, τὴν χάτω, τὴν ἐπὶ δεξιά, τὴν 

ἐπὶ εὐώνυμα, τὴν πρόσω, τὴν εἰς τὸ χατόπιν" ἀλλὰ καὶ ὅτι ψυχῆς ἐστιν 

ἀγγεῖον, οὐχ ἀγνοοῦμεν: ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἡβᾷ, φϑίνει, γηράσχει, τελευτᾷ, 

21 διαλύεται, σαφῶς ἴσμεν. χαὶ πρὸς αἴσϑησιν μέντοι 1εὲ οὐ παντάπασιν 

ἀμβλεῖς χαὶ πηροὶ γεγόναμεν, ἀλλ᾽ ἔχομεν εἰπεῖν, ὅτι χαὶ πενταχῇ σχί- 15 

ζεται χαὶ ὄργανα ἑχάστης ἐστὶν ὑπὸ φύσεως δημιουργηϑέντα οἰχεῖα, δρά- 

σεως μὲν ὀφϑαλμοί, ἀχοῆς ὁὲ ὦτα, ῥῖνες δὲ ὀσφρήσεως χαὶ τῶν ἄλλων 

τὰ οἷς ἐναρμόζεται, χαὶ ὅτι ἄγγελοι διανοίας εἰσὶ διαγγέλλουσαι χρώματα, 

σχήματα, φωνάς, ἀτμῶν χαὶ χυλῶν ἰδιότητας, συνόλως σώματα χαὶ ὅσαι 

ων 

ποιότητες ἐν τούτοις, χαὶ ὅτι δορυφόροι ψυχῆς εἰσιν, ὅσα ἄν ἴδωσιν ἢ Ὁ 

ἀχούσωσι δηλοῦσαι χἄν εἴ τι βλαβερὸν ἔξωϑεν ἐπίοι προορώμεναί τε χαὶ 

φυλαττόμεναι, ὡς μὴ λάϑρᾳ παρΞισρευὲν αἴτιον ζημίας ἀνηχέστου τῇ 

38 δεσποίνῃ γένηται. χαὶ φωνὴ δ᾽ οὐχ εἰσάπαν ἀποδιδράσχει τὴν ἡμετέραν 

χρίσιν, ἀλλ ἴσωεν ὅτι ἢ μὲν ὀξεῖα, ἢ δὲ βαρεῖα, χαὶ ἢ μὲν ἐμμελὴς 

χαὶ ἐναρμόνιος, ἣ δὲ ἀπῳδὸς χαὶ λίχν ἀνάρμοστος, χαὶ πάλιν ἢ μὲν 36 

1] ἀφορμοῦντα (ὁ, ἐφαρμόττοντα ΜΑ 2 ροϑβὲ ὄρχος δἀἀ. γοῦν Η3 . ὅρχου 

ἑοηΐ. Μδηγ. τοῦτο ΜΑ ὃ δηΐίθ ἡ δὰ. ὅτι ΗΣὩ 4 ἀκατάληπτος οοπὶ. 
Μδηρ. δυσεύρετος Μϑηρ.: δυσόρατος σοαα, δ᾽ ΘΕῊΡ 6 ἀνώτατα Ϊ, 
Ἵ ἐστίν Η 8 ταῖς ἰδέαις ΟΕ Ὴ!Ρ δόγματα ΗΡ! αὐτοῖς Α 9 δ᾽ ἐστὶν 

ΟΕῊΡ (ἣ δἀά. Μὴ) ὅτι τὸ σῶμα χαὶ ΜΑ: τὸ σῶμα ὅτι μὲν οοἰοτγί, ἰοτί. τγοοῖθ 

διαστατοῦν ΜΑ 10 ἴσμεν ΘΕῊΡ: οπ. ΜΑ πλάτος βάϑος ΟΕΡ 
11 διαχινήσεις Μ τὰς] τρεῖς σοὶ. Μδηρ. 12 εἰς τὸ οι. ΠΕῊΡ ἐστιν 
οἴ. Α 18 ροβί ἡβὰ δἀὰἀ. χαὶ ΑΕῊΡ 14 μεν Ρ οὐ παντά- 
πασιν ΜΑΡΞ: οτῃ. σοἰογὶ 15 πονηροὶ Εὶ ἀλλ᾽ ἔχομεν οἴῃ. ΜΑ 16 εἰσὶν Ρ 
18 ἐναρμόζοντα ΕἾ,,, ἐναρμόζονται ἃ εἰσὶν Α διαγγέλουσαι ΕΗ, διαγγέ- 

λουσι Η! 19 μεῖυβ χαὶ ο. ΜΑ 20 ἄν] δ᾽ ἄν α ἴδωσιν ἣ 
ΜΑΘΕ: ἴδωσι χαὶ ΗὃΡ 21 ἐπίη Δ 2ὃ δὲ ΟΠΕΠΡ 24 ργυ8 μὲν ΜΑ: μέν 
ἐστιν ΘΕῊΡ 
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μείζων, ἢ δὲ ἐλάττων" διαφέρουσι χαὶ ἄλλοις μυρίοις, γένεσι, χρώμασι, 

διαστήμασι, συνημμέναις τάσεσι χαὶ διεζευγμέναις, ταῖς διὰ τεττάρων, 

ταῖς διὰ πέντε, ταῖς διὰ πασῶν συμφωνίαις. χαὶ μὲν δὴ χαὶ τῆς ἐνάρ- 29 

ϑρου φωνῆς, ἣν μόνος ἐκ πάντων ζῴων ἔλαχεν ἄνθρωπος, ἔστιν ἃ γνω- 
8. ρίζομεν" οἷον ὅτι ἀπὸ διανοίας ἀναπέμπεται, ὅτι ἐν τῷ στόματι ἀοϑροῦται, 

ὅτι ἢ Ἰλῶσσα πλήττουσα τῇ τῆς φωνῆς τάσει τὸ ἔναρϑρον ἐνσφρατί- 

25 ΜΝ. ζεται χαὶ λόγον, ἀλλ᾽ οὐ ψιλὴν [ αὐτὸ μόνον φωνὴν ἀργὴν χαὶ ἀδιατύ- 

πωτὸν ἦχον ἀπεργάζεται, ὅτι χήρυχος ἢ ἑρμηνέως ἔχει τάξιν πρὸς τὸν 

ὑποβάλληντα νοῦν. (6.) ἀρ’ οὖν χαὶ τὸ τέταρτον τῶν ἐν ἥωυϊν αὐτοῖς, 80 

10 ὃ ἡγεμὼν νοῦς, χαταληπτός ἐστιν: οὐ ὃήπου. τί γὰρ αὐτὸν οἰόμεϑα 

χατὰ τὴν οὐσίαν εἶναι; πνεῦμα ἣ αἷμα ἣ σῶμα συνόλως --- ἀλλ᾽ οὐ 

σῶμα, ἀσώματον δὲ λεχτέον --- ἣ πέρας ἣ εἶδος ἡ ἀριϑθωὸν ἣ ἐνδελέ- 
"». [ἐ ’ "». ᾽ - "4 ’ “, 3 4, “« ΤᾺ 

χειαν ἢ ἁρμονίαν ἣ τί τῶν ὄντων: Ἰεννώμενον δ᾽ εὐθὺς ἢ ἔξωϑεν 8] 

εἰσχρίνεται ἣ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἣ ἔνϑερμος ἐν ἥυῖν φύσις οἷα 

15 σίδηρος ἐν χαλχέως πεπυρωμένος ὕδατι ψυχρῷ πρὸς τὸ χραταιότατον 
“- “- Α ’ ὶ ὰ ᾿ [Υ! 4 . ϑ ! ᾿ Ὁ - ’ ἔ-. 

στομοῦται; διότι χαὶ παρὰ τὴν ψῦξιν ὠνομάσθαι ψυχὴ δοχεῖ. τί δέ; 

τελευτώντων σβέννυται χαὶ συμφϑείρεται τοῖς σώμασιν ἣ πλεῖστον ἐπι- 

βιοῖ χρόνον ἢ χατὰ τὸ παντελὲς ἄφϑαρτόν ἐστι; ποῦ δ᾽ ἐμπεφώλευχεν 82 

ὃ νοῦς αὐτῷ; ἄρα οἶχον χεχλήρωται; οἱ μὲν γὰρ τὴν ἀχρόπολιν ἐν ἡμῖν 

0 ἀνιέρωσαν αὐτῷ χεφαλήν, περὶ ἣν χαὶ αἱ αἰσϑήσεις λοχῶσιν, εἰχὸς εἶναι 

νομίσαντες ἐγγὺς οἷα μεγάλου βασιλέως ἐφεδρεύειν τοὺς δορυφόρους" οἱ 

δ᾽ ὑπὸ χαρδίας αὐτὸν ἀγαλματοφορεῖσθαι διανοηϑέντες Ἰνωσιμαχοῦσιν, 

«----....-..-.ὄὄὄ.. .. . 

1 διαφέρουσι Ε' (ργοῦδί Οοἢη): διαφέρουσαι ΜΑΘΗ͂ Ρ2, διαφέρουσα Η(Ρ'} οοπὶ. Μδηρ.), 
διαφέρουσι δὲ σΟὨΐοΪ0 2 στάσεσι α' ΕΗΡῚ ταῖς ΜΛΑ6";: τὰς αἱ, ταῖς τε 

Η3Ρ5͵, τά τε ΕῊ!ΡῚ τεσσάρων ΜΑ ὃ πέντε] ὃ ΜΝ συμφωνίας Α 
4 ζώων ΜΑΡἥ: οῃ). οοἰοτὶ ἄνθρωπος ἔλαβεν (ἔλαχεν Η) ΟΕῊΡ ὅ οἷον ΟΠ]. 
ΜΑ ἐν οῃῃ. ΟΕῊΡ 6 γλῶττα Α τῇ δαὰ. Η3}Ρ3 (τὸν ἀέρα) τῇ οοηΐ. 
Μϑδθρ. τῆς] σ δα. ΠΉΡ2 φωνῆς] σ 864. Η3 τάσει ο). ἃ 
1 ρμγίυβϑ χαὶ οτῃ. καὶ ἀρχὴν 1," 9. ὑπερβάλλοντα ἷ, 10 οὐδείς 
που α 12 δὲ ΜΑ: τε 5. 85. (2}ὈΡ3, οαι. Οα' ΕΠΡῚ 12. 18 ἐνδελέχϑειαν (ὦ, 
ἐντελέχειαν Μδηρ. 15 γενόμενον , γεννωμένων οοηΐ. Μϑῃρ. δ᾽ ΜΑ: 

οἵη. σαίεγὶ 14 ἢ) ἣ ΑΟΕῊΙΡ 15 ἐν ΜΑ: ἐκ ἀΕῊΡ χραταιότατον ΜΑ: 
χραταιότερον αθίοΓὶ 160 ὠνόμασται ἃ δοχεῖ ψυχὴ ἰτᾶηβροβϑ. ΠΕῊΡ 11 φϑεί- 

ρεται ΗΡ 18 ἢ) ἣ καὶ ΕΡ 18. 19 ἐμπεφώλευχε νοῦς ΟΕῊΡ 19 αὐτῶν 
"12, αὐτός οοηϊ. Μαηρ. ἂρα)] τίνα ἄρα οοηϊεῖο (τὴν) ἐν οοηΐοΐο 
20 ἐνιέρωσαν ΛΑ (εοτγ. Ἠοο86}.) περιεῖναι αἰσϑήσεις εἰς χόλωσιν Α (ὁοτι.. Η0656}.) 

αἱ ο. ΟΕΙΠΡ 

11 48. ἀἄ6 [οπίΐθι8 ν. δ (ζ ρθθογ 6 μΡ. 1170 8544. 
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88 ἀεὶ δὴ τὸ τέταρτον ἀχατάληπτον, οὐρανὸς μὲν ἐν χόσμῳ παρὰ τὴν 

ἀέρος καὶ γῆς χαὶ ὕδατος φύσιν, νοῦς δὲ ἐν ἀνθρώπῳ παρὰ σῶμα χαὶ 

αἴσϑησιν χαὶ τὸν ἑρμηνέα λόγον. μήποτε μέντοι χαὶ τὸ τέταρτον ἕτος 

»ἅγιον χαὶ αἰνετὸν“ ταύτης ἕνεχα τῆς αἰτίας ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς 

84 δηλοῦται (1ον. 19,24)" τὸ γὰρ ἐν τοῖς γεγονόσιν ἅγιον οὐρανὸς μέν ὅ 

ἐστιν ἐν χόσμῳ, χαϑ' ὃν αἱ ἄφϑαρτοι χαὶ μαχραίωνες φύσεις περιπο- 

λοῦσιν, ἐν ἀνθρώπῳ δὲ νοῦς, ἀπόσπασμα ϑεῖον ὦν, χαὶ μάλιστα χατὰ 

Μωυσέα λέγοντα: , ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ 

80 ἐγένετο ὁ ἄνϑρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν“ (6 6η. 2, 1). κχαὶ ἑχάτερον δὲ 

αἰνετὸν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ μοι δοχεῖ προσειρῇσϑαι" τὰ γὰρ δυνάμενα τοὺς 10 
ἐπαίνους χαὶ ὕμνους χαὶ εὐδαιμονισμοὺς ἐχτραγῳδεῖν τοῦ γεννήσαντος 

πατρὸς ταῦτ᾽ ἐστίν, οὐρανός τε χαὶ νοῦς. ἄνθρωπος μὲν γὰρ ἐξαιρέτου 

παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα γέρως ἔλαχε, ϑεραπεύειν τὸ ὄν, ὃ ὃὲ οὐρανὸς ἀεὶ 

μελῳδεῖ, χατὰ τὰς χινήσεις τῶν ἐν ἑαυτῷ τὴν πάμμουσον ἁρμονίαν ἀπο- 

86 τελῶν: ἧς εἰ συνέβαινε τὴν ἠχὴν εἰς τὰς ἡμετέρας φθάνειν ἀχοάς, 19 

ἔρωτες ἄν ἀχάθεχτοι χαὶ λελυττηχότες ἵμεροι χαὶ ἄπαυστοι χαὶ μανιώδεις 

Ι ἐγίνοντο οἶστροι, ὡς χαὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπέχεσθαι τρεφομένους μηχέϑ' ρμ. 026 

ὡς ϑνητοὶ σιτίοις χαὶ ποτοῖς διὰ φάρυγγος, ἀλλ᾿ ὡς οἱ μέλλοντες ἀπα- 

ϑανατίζεσθαι δι᾽ ὥτων μουσικῆς τελείας ἐνθέοις ὠδαῖς: ὧν ἀχροατὴν 

Μωυσῆν ἀσώματον γενόμενον λόγος ἔχει τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τὰς 20 

ἴσας νύχτας μήτε ἄρτου μήτε ὕδατος ψαῦσαι τὸ παράπαν (Εχοά. 24.18). 

87 (1.) ὃ τοίνυν οὐρανός, τὸ μουσιχῆς ἀρχέτυπον ὄργανον, ἄχρως ἡρμόσϑαι 

δοχεῖ δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ἣ ἵνα οἱ ἐπὶ τιμῇ τοῦ τῶν ὅλων πατρὸς ἀδόμενοι 

1 ἀεὶ δὴ Α: αὖ εἰ δὴ Μ, εἰ δὴ οοἰοτ!, ἤδη νΥὶ 2 δ᾽ ΕἙῈΡ 4 ἕνεχεν 
ΟΕῊΡ ὅ οὐρανὸν Α θ αἱ οη. ΗΡῚ 8 Μωυσέα ΜΑ: Μωυσῆν οοἰδτεὶ 
9 ὁ οὔ. 10 χαὶ δηΐὸ οὐχ 86ἀ. Εὶ προσειρῇσϑαι δοχεῖ ΠΕῊΡ προηρῆ- 
σϑαι Α 18 γέρας Εὶ 14 τῶν ΜΡαΑ].: τὴν 4, τῶν ὄντων οοίοτὶ 
ἑαυτῶ ΜΆ ΡΔ].: αὐτῶ οσεἰοτὶ 15 φϑάνει Ε! 16 ἂν] ὧν Α ἀνύποιστοι 
οοηΐ. Μδηρ. 11 ἐγίνοντο Μ: ἐγίγνοντο Ἐ, ἐγένοντο οοίοτὶ ὡς Ρα].: οὔ). ςοαα. 
Ροβί ἀναγχαίων δἀά. ἠνάγχασαν 11} στρεφομένους Εὶ 17. 18 μηχέϑ᾽ ὡς ϑνητοὶ 
ΜΑ: μὴ χαϑὼς οἱονεὶ ἣ (οἷον ἦ Ῥ, οἱονεὶ οἱ 1.) ΟΕ, μὴ καϑὼς οἱ, ἰὰπ| τὯ8. 8 Ππ|.Η 
18 τοῖς σιτίοις ΕῊΡ χαὶ] ἣ ΕἸ,3 τοῖς ποτοῖς ΟΕἸ,2 ποτίοις Ρ 
ὡς οαν. ΠΕΠΡῚ 19 δι᾽ ὥτων ΜΡαΙ.: διὰ τῶν οοἴοτὶ, διὰ τῆς Τατη. ἐνθέων 
ὠδῶν (3 8121,}, ἐνθέαις ὠδαῖς ΕἸ,3, ΡῚ αἱ νἱα. ὧν] ἧς Α 20 Μωσῆν ΜΑ 

ἀσωμάτου Ρ 21 δἷι. μήϑ᾽ ΜΑ 28 δι δ᾽ Α οἱ ΜαΞΕῊΡ (ορβςξ. ἴῃ 
Ρ. Α): ἡ Α(ἸΩ), ον ἐπιστήμη ΟΕῊΡ 

18 “44ᾳ. Ργίπαρογοὶ: Ζ6]16γ 1 1 ρ. 482. 15--19. Ῥᾳ]. [ο]. 271. ὁ δὲ οὐρα- 
γὸς --- ῳδαῖς. 
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ὕμνοι μουσιχῶς ἐπιψάλλωνται. χαὶ τὴν ἀρετὴν μέντοι Λείαν ἀχούομεν 

ἐπὶ τῆς τοῦ τετάρτου γενέσεως υἱοῦ μηχέτι τίκτειν δυναμένην, ἀλλ᾽ ἐπέ- 

χουσαν ἣ ἐπεχομένην τὰς γονάς" εὕρισχε γάρ, οἶμαι, πᾶσαν τὴν γένεσιν 

ἐξ αὐτῆς ξηράν τε χαὶ στεῖραν, ἡνίχα Ἰούδαν, τὴν ἐξομολόγησιν, τὸν 
8 τέλειον καρπόν, ἤνϑησε. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὸ λέγειν οἴστασϑαι τίχτου- 88 

σαν“ ((θη. 29, 85) τοῦ μὴ εὑρίσχειν ἐν τῷ τετάρτῳ φρέατι τοὺς παῖδας 

Ἰσαὰχ ὕδωρ (θη. 26,32), ἐπειδήπερ ἐξ ἑχατέρου τῶν συμβόλων ἐμφαί- 

νεται τὸ πάντα διψῆν ϑεοῦ, παρ᾽ ὃν αἵ γενέσεις χαὶ τροφαὶ τοῖς γεγο- 

νόσιν ἄρδονται. αϊχροπολῖται μὲν οὖν τινες ἴσως ὑπολήψονται περὶ φρεά- 89 

10 τῶν διορυχῆῇς τὸν τοσοῦτον εἶναι λόγον τῷ νομοθέτῃ, οἱ δὲ δὴ μείζονι 

ἐγγραφέντες πατρίδι, τῷδε τῷ χόσμῳ, τελειοτέρων φρονημάτων ὄντες, 

εἴσονται σαφῶς, ὅτι περὶ τεττάρων ἐστίν, οὐ φρεάτων, ἀλλὰ τῶν τοῦ 

παντὸς μερῶν ἢ ζήτησις τοῖς δρατιχοῖς χαὶ φιλοϑεάμοσι, γῆς, ὕδατος, 

ἀέρος, οὐρανοῦ. ὧν ἕχαστον ἐπινοίαις εἰς ἄχρον πεποιημέναις διεξελ- 40 

16 ϑόντες ἐν μὲν τοῖς τρισὶν εὗρόν τινα χαταληπτά --- διὸ χαὶ τρία ὀνό- 

ματα ἐπεφήμισαν τοῖς εὑρεϑεῖσιν, ἀδιχίαν, ἔχϑραν, εὐρυχωρίαν (θη. 

26, 20. 21. 22) ---, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὸ παράπαν οὐδέν, οὐρανῷ, χα- 

ϑάπερ ὀλίγῳ πρότερον ἐδηλώσαμεν: τὸ γὰρ τέταρτον φρέαρ ἄνυδρον 

χαὶ ξηρὸν εὑρίσχεται χαὶ ὄρχος διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν προσαγορεύεται. 

ΞὌ (8.) Τὰ ὃὲ ἐπόμενα ζητήσωμεν ἐρευνῶντες, τίς ἢ Χαρρὰν χαὶ 4] 

διὰ τί ὃ ἀπὸ τοῦ φρέατος ἐξελθὼν εἰς αὐτὴν ἔρχεται (ἄϑφη. 28,10). 

ἔστι τοίνυν, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, Χαρρὰν μητρόπολίς τις αἰσϑήσεων. 

ἑρμηνεύεται γὰρ τοτὲ μὲν ὀρυχτή, τοτὲ δὲ τρῶγλαι, δι᾿ ἀμφοτέρων τῶν 

ὀνομάτων ἑνὸς δηλουμένου πράγματος. τὸ γὰρ σῶμα ἡμῶν εἰς τὰ τῶν 42 

25 αἰσϑήσεων ὄργανα τρόπον τινὰ ἐξορώρυχται, χαὶ γέγονεν ἕχαστον τῶν 

1 λίαν Α (ἑοττ. Ηοθ8ς.}.) α ἀχούωμεν Α 2 τοῦ οὔ. Νίδηγ. 
8 ἣ ἐπεχομένην οπι. Εἰ, 566]. δηρ. εὕρισχε ΗΡ: ηὕρισχε ΜΑΕ, ἣ εὕρισχε (ἱ 
4 αὑτῆς Η2 ὅδ τὸ ΜΑΕῊΗΣ: τῶ ΗἸΡ, τοῦ ἰπ τδ8. (ἃ λέγειν ΜΑ: τὴν 
λείαν ΗΡ, τὴν λίαν (ΠΕ 6 τοῦ ΜΑΕ: τὸ οὐ 6, τῶ Η͂, τὸ Ρ Ἵ περ] 

παρ α Ἴ. 8 ἐφαίνετο Ρ 8 παρ᾽ ὃν ΑΕΗ: παρ᾽ οὗ ΜΑΡΞΖ, παρ᾽ ὃ Η! ΡΙ, 
ἴα χαὶ δά. ΗΡ αἱ τροφαὶ ΗΡ 9. μιχρολόγοι ( ΕῊΡ (Ηοοβςεὶ. ἴῃ πἰρ. Α) 
Ι0 δὲ δὴ Μ: δὲ Α, δ᾽ ἐν τῇ σοίοτί, δὲ τῇ δοηΪοἷο 11: γραφέντες ΗΡ ὄντες] 
ἐπιλαχόντες οσοηΐςεῖο, γέμοντες σοηΐ. (οἢῃ 12 περὶ τεττάρων ἐστὶν οὐ φρεάτων 

ΜΑ: οὐ περὶ φρεάτων τεττάρων ἐστὶν σοἰοΓὶ 14 ἔχαστος (1, ἕχαστον, 5. 8. ὁ (ἰ2 

πεπονημέναις οοηΐ. ΜΝίδηρ,, τετελειωμέναις δσοη οἰ ΘΌ Δα) 15 ρμοβὶ μὲν δαἀ. οὖν ΟΕΉΡ, 

8βεὰ (Ὴ τυγβὺ8 66]. 10 ἐπεφήμισαν Μ: ἐπευφήμισαν Α, ἐφήμισαν Ε, εὐφήμησαν 

ΔῊΡ ἔχϑραν εὐρυχωρίαν οι. (ἰ 19 δ]ΐ. χαὶ --- προσαγορεύεται οἴῃ. (ἐ 
προσηγόρευται Ρ 920 δ᾽ ΠΘΕῊΡ ζητήσομεν Η ῶ8 ποτὲ Ὀΐ8 ἃ 
τῶν οη. (ΣΕῊΡ 24 τὰ γὰρ σώματα ΑΕἸΡ 20 ἐξώρυχται Α. ἐξωρώρυχται α 
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ὀργάνων ἑχάστης ὁπή τις αἰσθήσεως, ἐν ἢ πέφυχε φωλεύειν. [ ὅταν ρ. 62] 

οὖν τις ἀπὸ τοῦ φρέατος, ὃ χαλεῖται ὄὅρχος, ὥσπερ ἀπὸ λιμένος ἐξαναχϑῇ, 

παραγίνεται εὐθὺς εἰς Χαρρὰν ἀναγχαίως" τὸν γὰρ ἀποδημίαν στελλό- 

μενον ἀπὸ τοῦ ἀρίστου καὶ ἀπειρομεγέθους ἐπιστήμης χωρίου κατ᾽ 

48 ἀναγχαῖον αἰσϑήσεις ἄνευ ξεναγῶν ὑποδέχονται. χινεῖται γὰρ ἡμῶν ἢ ὁ 

ψυχὴ πολλάχις μὲν ἐφ᾽ ἑαυτῆς, ὅλον τὸν σωματιχὸν ὄγχον ἐχδῦσα χαὶ 

τὸν τῶν αἰσϑήσεων ὄχλον ἀποδρᾶσα, πολλάχις δὲ χαὶ ταῦτα ἐπαμπισχο- 

μένη. τὴν μὲν οὖν γυμνὴν χίνησιν αὐτῆς τὰ νοήσει μόνῃ χαταληπτὰ 

44 ἔλαχε, τὴν δὲ μετὰ σώματος τὰ αἰσϑητά. εἴ τις οὖν ὁμιλεῖν εἰσάπαν 

ἀδυνατεῖ διανοίᾳ μόνῃ, δευτέραν χαταφυγὴν αἴσϑησιν εὑρίσχεται, χαὶ 10 

ὅστις ἄν σφαλῇ τῶν νοητῶν, αὐτίχα πρὸς τὰ αἰσϑητὰ χατασύρεται" 

δεύτερος γὰρ ἀεὶ πλοῦς ὁ πρὸς αἴσϑησιν τοῖς μὴ δυνηϑεῖσι πρὸς τὸν 

4δ ἡγεμόνα νοῦν εὐπλυῆσαι. χαλὸν δὲ χἀν τούτῳ γενομένους μὴ χαταγη- 

ράσαι χαὶ διαιωνίσαι, ἀλλ᾿ ὡς ἐν ξένῃ διατρίβοντας παροίκων τρόπον 

ἀεὶ μετανάστασιν ζητεῖν χαὶ ἐπάνοδον εἰς τὴν πατρῴαν γῆν. Λάβαν ιό 

μὲν γὰρ οὐχ εἶδος, οὐ γένος, οὐχ ἰδέαν, οὐχ ἐννόημα, οὐχ ἄλλο τῶν ΦΦ 

νοήσει μόνῃ χαταλαμβανομένων οὐδὲν ἁπλῶς εἰδώς, ἠρτημένος δὲ τῶν 

ἐμφανῶν, ἅπερ εἰς ὄψεις χαὶ ἀχοὰς χαὶ τὰς συγγενεῖς δυνάμεις ἔρχεται, 

πατρίδος ἠξίωται Χαρραᾶν, ἣν ὡς ξένην ὁ φιλάρετος Ἰαχὼβ πρὸς ὀλίγον 

4 οἰχεῖ χρόνον, τῆς οἴχαδς ἐπανόδου διαμεμνημένος. φησὶ γοῦν ἢ μήτηρ, Ὁ 

ἢ ὑπομονή, ᾿εβέχχα πρὸς αὐτόν’ ἀναστὰς ἀπόδραϑι πρὸς Λάβαν τὸν 

ἀδελφόν μοῦ εἰς Χαρράν, χαὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἡμέρας τινάς“ (6θη. 

21, 48. 44). ἄρα οὖν χατανοεῖς, ὅτι οὐχ ὑπομένει ὁ ἀσχητὴς ἐν τῇ 

χώρᾳ τῶν αἰσϑήσεων χαταβιῶναι, ἀλλ᾽ ἡμέρας ὀλίγας χαὶ βραχύν τινα 

-......-.. ὄ --ςὕ.... . 

1 τις] τῆς ὅταν] ὅπως Τυτγη. ὃ παραγίνεται ΜΑΝ: τ8β. ὃ |Π{{., γίνεται 

εἶτ᾽ Ον, παραγίνεταί τ᾽ ΕῊΡ Χαρὰν ἃΝ ἀποδημίας Η! Ρ, ἀποδημία Ν 
4 ἀορίστου οοηΐ. δῃρ. χατὰ Ν 4, ὃ χατὰ τἀναγχαῖον ΕΝ ὁ ξε- 
ναγωγῶν Ν ἡμῶν οὐ. ΠΙΡ 6 ἀφ᾽ εοπΐ. Ομ οἴχον Γςοηϊ. Μδῃρ. 
Ἴ τὸν τῶν αἰσϑήσεων Μ: τὸν τῆς αἰσϑήσεως Δ ΡΔ]., τὸν αἰσϑήσεων ΟΕ ΡΝ, τῶν αἰσϑήσεων 1, 

ἀποδράσασα (ἘῊΡΝ Ἴ. 8 ἐπ᾿ ἀμπισχόμενα αἱ 8 αὐτῆς χατανοήσει α 
μόνον ΠΡ χαταληπτὴν ἰῃ Γᾶ5. α3 9 εἴληχε Ρδὶ. 10 ἀδυνατεῖ οι. 
(υρρ!]. ΗΠ ο656}.) τῇ διανοία Α δευτέραν οη). Η 12 ὁ ΜΑ: οὔ. ἐδίοτι Ν 

12 γινομένους Ν, γινόμενος Εὶ 16 οὐ γένος] ἣ γένος Ρ 11 μόνον Α 

ἠρτημένως Ε 19 χαὶ δΔηίθ πατρίδος δ ἀ. ΟΕῊΡ 20 φησὶν οὖν ΗΠὀΡ(Εῦ 

9] ἀναστὰς οῃ. ΜΛ 22 χαὶ ποίησον ἐκεῖ ἡμέρας ΜΛ 28 οὖν ΜΑ: 
δὴ αοἰοτὶ 

1--1δ6 Ν᾽ [0]. 1δ0τ: ὅταν --- γῆν. ὅ-9. Ρα], [ο]. 2ν χινεῖται μὲν ἡ ψυχὴ -- 

αἰσϑητά. 
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χρύνον διὰ τὰς τοῦ συνδέτου σώυατος ἀνάγχας, ὁ δὲ μαχρὸς αἰὼν αὐτῷ 

χαὶ βίος ἐν τῇ νοητῇ πόλει ταμιεύεται; (9.) παρό μοι δοχεῖ χαὶ ὁ 47 

πάππος αὐτοῦ τῆς ἐπιστήμης. ᾿Αβραὰμ ὄνομα, μὴ πολὺν χρόνον ὑπο- 

μεῖναι τῇ Χαρρὰν ἐνδιατρῖψαι. λέγεται γὰρ ὅτι, ᾿Αβραὰμ ἦν ἐτῶν ἐβδο- 

5. μήχοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐχ Χαρράν“ (6θη. 12, 4), καίτοι τοῦ πάτρὸς 

αὐτοῦ Θάρρα, ὃς ἑρμηνεύεται χατασχοπὴ ὀσμῆς, μέχρι τελευτῆς ἐν αὐτῇ 

45:8. βιώσαντος. ῥητῶς γοῦν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς [ δηλοῦται, ὅτι, ἀπέ- 48 

ϑανΞ Θάρρα ἐν Χαρράν“ (6οη. 11, 82)" χατάσχοπος γὰρ ἦν ἀρετῆς, 

οὐ πολίτης, καὶ ὀσμαῖς ἀλλ᾽ οὐ τροφῶν ἀπολαύσεσιν ἐχρῆτο, μήπω ἱχανὸς 

Ι0 ὧν ἐμπίπλασϑαι φρονήσεως, ἀλλὰ μηδὲ γεύεσθαι, τοῦτο δ᾽ αὐτὸ μόνον 

ὀσφραίνεσθαι. χαϑάπερ γὰρ τοὺς ϑηρατιχηοὺς τῶν σχυλάχων λόγος ἔχει 49 

χαὶ τὰ πορρωτάτω τῶν ϑηρίων πτώματα ῥινηλατοῦντας ἀνευρίσχειν ἠχο- 

νημένους ὑπὸ φύσεως διαφερόντως τὴν περὶ τὰς ὀσμὰς αἴσϑησιν, τὸν 

αὐτὸν τρόπον τὴν ἀπὸ διχαιοσύνης χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἀναδιδομένην 

ῖ5 ἡδεῖαν αὔραν ὁ παιδείας ἐραστὴς ἰχνηλατεῖ χαὶ ποθεῖ μὲν ἐχείναις ἐντυ- 

χεῖν, ἐξ ὧν ἀναδίδοται τὸ ϑαυμασιώτατον γάνωμα τοῦτο, μὴ δυνάμενος 

δ᾽ ἐν χύχλῳ χενὴν περιάγει τὴν χεφαλήν, ὀσφραινόμενος αὐτὸ μόνον 

χαλοχαγαϑίας χαὶ σιτίων ἱερωτάτης χνίσσης" οὐ γὰρ ἀρνεῖται λίχνος ἐπι- 

στήμης χαὶ φρονήσεως εἶναι, μαχάριοι μὲν οὖν οἷς ἐξεγένετο τῶν σο- δ0 

0 οίας φίλτρων ἀπόνασθαι χαὶ τῶν ϑεωρημάτων χαὶ δογμάτων αὐτῆς 

ἑἐστιαϑῆναι χαὶ ἐνευφρανϑεῖσιν ἔτι διψῆν, ἄπληστον καὶ ἀχόρεστον ἐπι- 

φερομένοις ἵμερον ἐπιστήμης. δεύτερα δ᾽ οἴσονται, οἷς ἀπολαῦσαι μὲν 6] 

οὐχ ἐξεγένετο τῆς ἱερᾶς τραπέζης, χνισσοῦν δὲ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς" 

αὔραις γὰρ ἀρετῆς οὗτοι ζωπυρηϑήσονται, χαϑάπερ τῶν χαμνόντων οἵ 

1 συνθέτου ΟΕῊΡ Ροβὶ ἀνάγχας 6. ρῖ. παροιχεῖ δΔααϊἀογ, βιῶναι Ξυὐδυαὶί 
9 ..}.}. 4 τὴν ΜΑ 4. ὃ σε ΜΛΗΡ θ χατασχοπῆς (1 ὀδομῆς 

(εἰ) ἀ, ὁδμῆς Ε Ροβί μέχρι δὰ. τῆς, υἱ νἱὰ., ΡΞ Ἴ γοῦν ΜΑ: οὖν δοίοτί, 

μὲν οὖν ν ἀναγραφαῖς ΜΑ: γραφαῖς ΑἘΡ, γραφῆς καὶ δουλοῦται Α 

8 Χαρρᾶ ΟΕῊΡ ἦν ἀρετῆς] ἀρϑεὶς ἦν Α 9 ὀδσμαῖς (8ἰς) α, ὀδμαῖς Εὶ 
ἀπόλαυσιν ΗΡ 10 ἐμπίμπλασϑαι Μ γεύσασϑαι ἃ 11 ϑηρευτιχοὺς 63 

12 πορρώτατα ἢ τ ᾷ[,3, φύσεως ΜΑ: τῆς φύσεως ὁοίοτὶ ὀδομὰς (ὦ, 

ὀδμὰς 14 τὴν ἀπὸ διχαιοσύνης οἴΩ. (11, τὴν 8. 5. (12 τῆς ἀρετῆς τῆς ἄλλης 
ΗΡ 18 ἄβραν Μ ὁ οταὰ. (ἰΕΒΡῚ 16 ἐξ ὧν ἀναδίδοται ροβϑί τοῦτο 
(δη8ῃ. (ὦ 16. 17 μὴ δυνάμενος δ᾽ ἐν χύχλω ΜΑ: μηδ᾽ ἐν χύχλω δυνάμενος οοἰογὶ 
11 χαινὴν Α αὐτῶ Α( 18 χαὶ ἰοτί. 8566]. γ0] ἀρετῶν ρτὸ σιτίων ϑβΕΓΙὉ. 

χνίσης ΗΡ 19 ἐξεγένοντο (ἱ 21] ἐνευφρανϑεῖσιν Οὐδ: εὐφρανϑεῖσι ἀ,, 
ἀνευφρανϑεῖσιν οοἰονὶ ἔτι ὁ. ἀΕῊΉΡΙ 21. 22 ἐπιφερόμενος (ἰ, περιφερομένοις 
ἐοηΐ. Μδῃρ. 22 δευτερεῖα οουΐ. Μίδηγ. 28 ἐγένετο Η χνισοῦν ΜῊΡ 

ταῖς εἰ ψυχαῖς α 24 ζωπηρηϑήσονται Ε 
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παρειμένοι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τροφῇ χρῆσϑαι τὰς εἰς ἀνάληψιν προσ- 

φέρονται ὀσμάς, ἃς ἰατρῶν παῖδες λιποϑυμίας ἄχη σωτήρια προευτρεπί. 

δ2 ζονται. (10.) χαταλιπὼν μέντοι τὴν Χαλδαίαν γῆν εἰς Χαρρὰν λέγεται 

μετανίστασϑαι Θάρρα, τόν τε υἱὸν ᾿Αβραὰω χαὶ τοὺς ὁμογνίους τῆς οἰχίας 

ἐπαγόμενος, οὐχ ἵν’ ὡς παρὰ συγγραφέως ἱστοριχοῦ μάϑωμεν, ὅτι μετα- 5 

νάσται τινὲς ἐγένοντο, τὴν μὲν πατρῴαν γῆν καταλιπόντες, τὴν δὲ ξένην 

ὡς πατρίδα οἰχήσαντες, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ μάϑημα βιωφελέστατον χαὶ 

88 ἁρμόττον ἀνθρώπῳ μὴ ἀμεληϑῆναι. τί δὲ τοῦτό ἐστι; Χαλδαῖοι μὲν 

ἀστρονομοῦσιν, οἱ δὲ τῆς Χαρρὰν πολῖται περὶ τὸν τῶν αἰσϑήσεων τόπον 

πραγματεύονται. φησὶν οὖν ὁ ἱερὸς λόγος τῷ χατασχύπῳ τῶν τῆς φύσεως 10 

πραγμάτων" τί περὶ ἡλίου ζητεῖς, εἰ ποδιαῖός ἐστιν, εἰ τῆς γῆς μείζων 

ἁπάσης, εἰ πολλαπλάσιος αὐτῆς; τί ὃὲ περὶ φωτισμῶν σελήνης, εἰ νόϑον 

ἔχει φέγγος, εἰ γνησίῳ μόνῳ χρῆται; τί δὲ περὶ τῆς τῶν ἄλλων ἀστέρων 

84 φύσεως ἣ περιφορᾶς ἣ συμπαϑείας πρός τε ἀλλήλους χαὶ τἀπίγεια; τί 

δὲ βαίνων ἐπὶ γῆς ὑπέρ νεφέλας πηδᾷς; τί δ᾽ ἅπτεσϑαι τῶν ἐν αἰϑέρι 6 

φὴς δύνασθαι προσερριζωμένος χέρσῳ; τί δὲ περὶ τῶν ἀτεχμάρτων 

τεχμαίρεσϑαι τολμᾷς ; τί δὲ πολυπραγμονεῖς ἃ μή σε δεῖ, τὰ μετέωρα: 

τί δὲ τὴν ἐν τοῖς μαϑήμασιν εὑὐὑρεσιλογίαν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεις: τί δ᾽ 

ἀστρονομεῖς μετεωρολεσχῶν; μὴ τὰ ὑπὲρ σὲ χαὶ ἄνω, ὦ οὔτος, ἀλλὰ ρ. 699 

τὰ ἐγγὺς σαυτοῦ χατανόησον, μᾶλλον ὃὲ σαυτὸν ἀχολαχεύτως ἐρεύνησον. 30 

δῦ πῶς οὖν᾽ ἐρευνήσεις : ἴϑι νοερῶς εἰς Χαρρὰν τὴν ὀρυχτήν, τὰς τρώγλας 

χαὶ ὀπὰς τοῦ σώματος, χαὶ ἐπίσχεψαι ὀφθαλμούς, ὦτα, ῥῖνας, τὰ ἄλλα 

--.......ὄὲὄ.........-.......-..-ς---. -.-.-.Ἅ.......ς-ς-.-.--ς- 

1 διὰ ΑΕΉΡ!: χαὶ διὰ ΜΑΡ2 τροφαῖς ΠΕῊΡ τὰς] ταῖς ΠΕ ῊΡ Ι. 2 προσφέ- 
ροντες ΟΡ, προσφέροντ᾽ Εὶ 2 ὀδμάς (Κ᾽ ἃς οι. ΔΕῊΡ λειποϑυμίας ἀχεστή- 

ρια (ἄχη σωτήρια 86εγ]ρ51) ΜΑ: ἄχη λιποθυμίας (8]ς ἃ, ἢος τϑοθρὶ, λυποϑυμίας Ε΄, λει- 

ποϑυμίας ΗἩΡ) σωτήρια ΔΕῊΡ 2. ὃ προσευτρεπίζονται ΟΕῊΡ 8 Χαλδαίαν ΜΑ: 
Χαλδαίων ἐοίθτὶ 4 τε ΜΑ: δὲ οοἰοτὶ ὁμογνίους 8.Γρ81: ὁμογνώμονας οοαὰ. 
οἰχείας ΗΡ ὅ ἱστοριχοῦ 566]. ΟΟἢη 1 ροϑβί χαὶ δἀά. νοερὸν ΟΕῊΡ 8 δηΐθ 
ἀνθρώπῳ τᾶ8. ἱπ Η μόνω ροϑί ἀνθρώπω δάά. ΟΕῊΉΡ, ἐπιστήμονι οοαὶ. 
Μδῃχ. τοῦτ᾽ ΗΡ 9 τρόπον Εὶ 10 φησὶ ΜΑ οὖν ΟΕΡΗΞ: γοῦν ΜΑ, 
οὐχ [,1, ο. Ηἰ - 18 εἴ ἣ ΕΣ ἄστρων Α 14 ρῥγίυβ ἢ] εἰ Καὶ εἰσφο- 

ρᾶς 6, φορᾶς ΕῊΡ τἀπίγεια Μ΄ : τὰ ἐπίγεια σοἰθοτΓὶ 14. 15 ἐπίγεια --- βαίνων 

οΒ. α 18 εὑρησολογίαν (ἡ, εὑρησιλογίαν ΗἸΡ 19 ὑπὲρ σὲ χαὶ ἄνω ΜΑ: 
ὑπερωχεάνια οοἰογὶ 20 σαυτοῦ ΜΑ: ἑαυτοῦ ΑΕῊΞ, αὐτοῦ ΗἸΡ 21 εὑρή- 
σεις ἘΦ Η, ἴα ἐὰν ἐπιτύχης Δα. ΟΕἾἼΤΡ, ἐρευνήσας ἂν ἐπιτύχῃς (ἰπηη0 ἐπιτύχοις) σοηΐ. 

Μαηρ. ΦΑ νοερῶς οὐ. ΜΆΛ 22. 211,1 χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα εοηϊοϊο 

----.-.-.-.-.-.--.Ἤ-.-Ἑ.-.-..-.-.---.-..ἃςς.-͵---ς-ςς-. - 

11--ἰ14 ἀθ (οηίἰΐθυ8β ν. δι᾿ ρϑὈοτ οἢΐθ 1. ο. Ρ. 1075. 1016. 19 οἵ, ὕδοηθγ, 
Ερίουτοδ ρ. 229,1. Νογάθῃ ἴῃ 8ῈΡΡ]Θη). 88]. ΡὨ]]ο]οζ. ΧΎΠΙ γ, 210, 
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ὅσα χαὶ αἰσϑήσεως ὄργανα, χαὶ φιλοσόφησον ἀναγχαιοτάτην καὶ πρεπω- 

δεστάτην φιλοσοφίαν ἀνθρώπῳ, ζητῶν, τί ὅρασις, τί ἀχοή, τί γεῦσις, τί 

ὄσφρησις, τί ἁφή, τί χαὶ συνόλως αἴσϑησις" χἄπειτα τί τὸ ὁρᾶν χαὶ πῶς 

δρᾶς, τί τὸ ἀχούειν χαὶ πῶς ἀχούεις, τί τὸ ὀσφραίνεσθαι ἢ γεύεσϑαι ἣ 

ὅ ἅπτεσθαι χαὶ πῶς ἔχαστον αὐτῶν εἴωϑε γίγνεσϑαι. πρὶν δὲ τὸν ἴδιον δ6 

οἶχον χαλῶς ἐπεσχέφϑαι, τὸν τοῦ παντὸς ἐξετάζειν οὐχ ὑπερβολὴ μα- 

νίας; χαὶ οὔπω σοι μεῖζον ἐπίταγμα ἐπιτάττω, τὴν σαυτοῦ ψυχὴν ἰδεῖν 

χαὶ τὸν νοῦν, ἐφ᾽ ᾧ μέγα φρονεῖς“ χαταλαβεῖν γὰρ αὐτὸν οὔποτε δυνήσῃ. 

ἀνάβαινε νῦν εἰς οὐρανὸν χαὶ χαταλαζονεύου περὶ τῶν ἐχεῖ, μήπω δεδυ- 87 

10 νημένος γνῶναι χατὰ τὸ ποιητιχὸν γράμμα 

ὅττί τοι ἐν μεγάροισι χαχόν τ᾽ ἀγαϑόν τε τέτυχται, 

χαταγαγὼν δ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τὸν χατάσχοπον χαὶ ἀντισπάσας ἀπὸ τῆς ἐκχεῖ 

ζητήσεως Ἰνῶϑι σαυτόν, εἶτα χαὶ τοῦτ᾽ ἐπιμελῶς ἐχπόνησον, ἵνα τῆς 

ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας ἐπιλάχῃς. τὸν τρόπον τοῦτον Θάρρα μὲν δ8 

15 Ἑβραῖοι, Σωχράτην δὲ “ἕλληνες ὀνομάζουσι" χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἐγγηράσαι 

φασὶν τῇ περὶ τοῦ γνῶϑι σαυτὸν ἀχριβεστάτῃ σχέψει, μηδὲν ἔξω τῶν 

χαϑ᾽ ἑαυτὸν φιλοσοφοῦντα. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄνθρωπος ἦν, Θαάρρα δ᾽ αὐτὸς 

ὃ λόγος ὁ περὶ τοῦ γνῶναί τινα ἑαυτὸν προχείμενος οἷα δένδρον εὐερ- 

νέστατον, ἵν᾿ ἔχοιεν εὐμαρῶς οἵ φιλάρετοι τὸν περὶ ἡϑοποιίαν δρεπόμενοι 

30 χαρπὸν σωτηρίου χαὶ ἡδίστης ἐμπίπλασϑαι τροφῆς. τοιοῦτοι μὲν ἡμῖν δ9 

οἱ φρονήσεως χατάσχοποι, τῶν δὲ ἀϑλητῶν χαὶ ἀγωνιστῶν αὐτῆς αἱ 

φύσεις τελειότεραι" διχαιοῦσι γὰρ οὗτοι τὸν περὶ τῶν αἰσϑήσεων σύμ- 

πάντα λόγον ἀχριβῶς χαταμαϑόντες ἐπί τι μεῖζον ἕτερον χωρεῖν ϑεώ- 

1 ὅσα καὶ ΜΑ: χαὶ 6Η, χαὶ ὅσα Ρ, ο. Ε΄ αἰσϑήσεως ΜΑ6: τῶν αἰσϑήσεων Εν, 
αἰσθήσεων ΗΡ ᾿ς φιλοσόφησον) φιλοσοφωτάτην φιλοσοφίαν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ΗΡ ᾿ 
ὥ ἀνθρώπω ζητῶν ΜΑ: ἀληϑεῖ, ἔχ πὶ τᾶ8., ζητῶν (ἃ; ἀληϑεία ἀνθρώπω ζητῶν Ε', ἀληϑεία 

(ἀλήϑειαν 1,) ἀναζητῶν ΗΙ,, ἀλη ἄνω ζητῶν (ἄνω ζητῶν Γυγϑὺβ ἀ6].) Ρ 
9 ρῥτγίι τί οὐ. (ΕῊΡ τὸ οὐ. ἴ, 4 ὁρᾶς --- πῶς οἢ). Α 

5 γίνεσϑαι ΑΕῊΡ 6 συνεπεσχέφϑαι ἃ 9. 10 δυνάμενος ΟΕῊΡ 11 ὅτι 
ΜΑΕΡ τε οὔ. ΑΡ τέτεχται Εὶ 12 χαταγαγὼν δ᾽ ΜΑ: χάταγε 
τῶν (τῶν τυγϑὰ8 ἀε]. Ρ) οοἰοτὶ, χατάγων δ᾽ μ6Γ ογγογοπ) Νίδῃρ. ἀντὶ πάσας Α 

18 εἶτα οὐ! ΟΕῊΉΡ, ἰοτὶ τϑοῖθ 14 εὐδαιμονίας ΜΑΡ": ἐπιμελείας ἑοίοτὶ 

τὸν (οπ). τρόπον) τοῦ θάρρα Κα Θάρραν Η2 16 σχέψει ΜΑΕΡ, τωρ. Η: 
γνώσει ΟΗΪ,, τωρ. Ρ2 τῶν) τὸν Α 11 ἑαυτὸν ΟΕΉΡ: αὑτὸν ΜΑ 
18. 19 εὐθαλέστατον Α 19 περὶ] πρὸς ΜΑ 20 ἐμπίμπλασϑαι Μ 

22 τελειότεραι ΜΑ: τελεώτεραι ΟΕῊΡ 28 χωρεῖν ΜΑ: ἐλϑεῖν σθίοτὶ 

10 οπι. Οἀ. ὃ 892, 
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60 ρημα, χαταλιπόντες τὰς αἰσϑήσεως ὁπάς, αἱ Χαρρὰν ὀνομάζονται. τού- 

τῶν ἐστὶν ὁ ἐπιδόσεις χαὶ βελτιώσεις πρὸς ἐπιστήμης ἄχρας ἀνάληψιν 

ἐσχηκὼς ᾿Αβραάμ" ὅτε γὰρ μάλιστα ἔγνω, τότε μάλιστα ἀπέγνω ἑαυτόν, 

ἵνα τοῦ πρὸς ἀλήθειαν ὄντος εἰς ἀχριβῇ γνῶσιν ἔλϑῃ. καὶ πέφυχεν 

οὕτως ἔχειν: ὁ λίαν καταλαβὼν ἑαυτὸν λίαν ἀπέγνωχε τὴν ἐν πᾶσι τοῦ ὁ 
᾽ Ὁ) Ι Ἱενητοῦ σαφῶς προλαβὼν οὐδένειαν, ὁ δ᾽ ἀπογνοὺς ἑαυτὸν γινώσχϑι ρ. 600 

τς τὸν ὄντα. 

6] (11.9) Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἢ Χαρρὰν καὶ διὰ τί ὃ ἀπολείπων τὸ 
- δ ,. ΧΑ ν ΕΣ , ’ , 

τοῦ ὄρχου φρέαρ εἰς αὐτὴν ἔρχεται, δεδήλωται. σχεπτέον δὲ τὸ τρίτον 

χαὶ ἀχόλουϑον, τίς ὁ τόπος, ᾧ ὑπαντᾷ" λέγεται γάρ, ὅτι, ἀπήντησε 

02 τόπῳ“ (ὅση. 28, 11). τριχῶς δὲ ἐπινοεῖται τόπος, ἅπαξ μὲν γώρα 

ὑπὸ σώματος πεπληρωμένη, χατὰ δεύτερον δὲ τρόπον ὃ ϑεῖος λόγος, 

ὃν ἐχπεπλήρωχεν ὅλον δι’ ὅλων ἀσωμάτοις δυνάμεσιν αὐτὸς ὁ ὕεός. 

»εἰδην΄ γάρ φησι ,τὸν τόπον οὗ εἰστήχει ὁ ϑεὸς τοῦ Ἰσραήλ“ (Εχοά. 

24, 10), ἐν ᾧ μόνῳ χαὶ ἱερουργεῖν ἐφῆχεν ἀλλαχόϑι χωλύσας" διείρηται 15 

γὰρ ἀναβαίνειν εἰς τὸν τόπον, ὃν ἄν ἐχλέξζηται χύριος ὃ ϑεός, χάχεϊ ϑύειν 

τὰ ὀλοχαυτώματα χαὶ τὰ σωτήρια χαὶ τὰς ἄλλας ἀμώμους ϑυσίας ἀνά- 

63 γεῖιν (Π6υΐ. 12,0 55.). χατὰ δὲ τρίτον σηυμαινόμενον αὐτὸς ὁ ϑεὸς χαλεῖται 
’ “ «ἰΝ δ ὲ ᾿Ὶ ὅλ ΄Ζ΄ι 9 4δἃἅ ἢ φ ΠΙ͂ΝΕ 

τόπος τῷ περιέχειν μὲν τὰ ὅλα, περιέχεσθαι ὃὲ πρὸς μηδενὸς ἁπλῶς, 

χαὶ τῷ χαταφυγὴν τῶν συμπάντων αὐτὸν εἶναι, χαὶ ἐπειδήπερ αὐτός ἐστι 30 

04 χώρα ἑαυτοῦ, χεχωρηχὼς ξαυτὸν χαὶ ἐμφερόμενος μόνῳ ἑαυτῷ. ἐγὼ 
4 Ύ Ψ [ “ ) ὲ ᾽ “« Ψ Ρ ’ 

μὲν οὖν οὐχ εἰμι τόπος, ἀλλ᾽ ἐν τόπῳ, χαὶ ἔχαστον τῶν ὄντων ὁμοίως" 

τὸ γὰρ περιεχόμενον διαφέρει τοῦ περιέχοντος, τὸ δὲ ϑεῖον ὑπ᾽ οὐδενὸς 

περιεχόμενον ἀναγχαίως ἐστὶν αὐτὸ τόπος ἑαυτοῦ. μαρτυρεῖ δέ μοι 

1 αἰσϑήσεις ὡς ὁπάς Η ὠνομάζοντο ΘΠΕῊΡ ὃ ἑαυτοῦ (ὃν 8. 8.) ἃ 
4 τοῦ οἱ ὄντος ΟΕῊΡ: τῶν εἱ ὄντων ΜΑ (564 ν. Ἰΐη. 7) ὅ ροβὲ ὁ δαάὰ. γὰρ 

ἙΕΕΡ ἐν] ἐπὶ ΜΑ 6 γεννητοῦ ΑΟῈ οὐθϑένειαν Α 
γηνώσχει α 8 διότι Εὶ ἀπολιπὼν ΟΕῊΡ 10 χαὶ οι. ΚΕ ὅτι 01]. 
ἋἬΡΙ ὑπήντησεν (ΠΗ, ἰυπὶ ἐν δὰ. Ο, ἐν τῷ ΕῊΡΝ 12 ἐχπεπληρωμένη 

ΟΕῊΗΡ 1ὃ ἐχπεπλήρωχεν] ἀφῆχεν Ἤεοηΐ. Μδηρ. 14 φησιν Εὶ τοῦ] τὸν Ρ 
1 μόνον ΠΕῊΡΝ ἀφῆχεν ΑΕΙΩΝ ἄλλοθι ΜΑ διείρηται Μ: 

διήρηται Α, εἴρηται οοἰοτὶ Ν 11 αἰίογσαιὰ τὰ οὐ. ΟΠΕῊΡΝ ἄλλα Α 
20 χαταφυγεῖν Α (οοτῖ. ΠΟοαΒςἢ.) εἶναι αὐτόν ἰγδη8ρο08. ΕἯΡΝ, εἶναι χαὶ 

αὐτόν (ἐ 21 ἑαυτοῦ ΜΑΕΡΊΝ: αὐτοῦ ΟἸ1ΡῚ, αὑτοῦ ΗΣ 21] μόνως αὐτῶ Ν, 

ἑαυτῷ μόνῳ οοηΐςϊο 22 οὖν οὐχ ΝΜ’: οὐνοῦτ᾽ (). 6. οὐρανοῦ τ᾽, υἱ γἱά.) Α, οὐχ 
σοίογ Ν 24 ἀναγκαῖος Δ" ἐστὶ Δ αὐτὸ οὔ. ἑαυτῶ Ν 

10--24. Ν᾽ (0]. 180ν: λέγεται --- τόπος ἑαυτῶ. 18. 19 εἴ. ΟἸειη. Αἴοχ. ϑίγομ. Υ͂ 74 
ρ. 090 Ρ. 
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λόγιον τὸ χρησϑὲν ἐπὶ ᾿Αβραὰμ τόδε᾽ ο,ἦλθεν εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπεν 

αὐτῷ ὁ ϑεός" χαὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἰὸς τὸν τόπον μαχρόϑεν “ 

(φη. 22,8. 4). ὃ ἐλϑὼν εἰς τὸν τόπον, εἰπέ μοι, μαχρόϑεν αὐτὸν εἶδεν: δῆ 

ἀλλὰ μήποτε δυεῖν πραγμάτων ἐστὶν ὁμωνυμία διαφερόντων, ὧν τὸ μὲν 

5 ἕτερον ϑεῖός ἐστι λόγος, τὸ δὲ ἕτερον ὁ πρὸ τοῦ λόγου ϑεός. ὁ δὴ δ6 
ξεναγηϑεὶς ὑπὸ σοφίας εἰς τὸν πρότερον ἀφιχνεῖται τόπον, εὑράμενος 

τῆς ἀρεσχείας χεφαλὴν χαὶ τέλος τὸν ϑεῖον λόγον, ἐν ᾧ γενόμενος οὐ 

φθάνει πρὸς τὸν χατὰ τὸ εἶναι ϑεὸν ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὁρᾷ μαχρόϑεν᾽" 

μᾶλλον δὲ οὐδὲ πόρρωθεν αὐτὸν ἐχεῖνον ϑεωρεῖν ἱχανός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ 

10 μαχρὰν τὸν ϑεὸν εἶναι πάσης γενέσεως αὐτὸ μόνον ὁρᾷ χαὶ τὸ πορρω- 

τάτω τὴν χατάληψιν αὐτοῦ πάσης ἀνθρωπίνης διανοίας διῳχίσϑαι. 

μήποτε μέντηι 1: οὐδὲ τόπον νῦν ἀλληγορῶν ἐπὶ τοῦ αἰτίου παρείληφεν, δ 

ἀλλ᾽ ἔστι τὸ δηλούμενον τοιοῦτον" ἦλθεν εἰς τὸν τόπον, χαὶ ἀναβλέψας 

τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν αὐτὸν τὸν τόπον, εἰς ὃν ἦλθε, μαχρὰν ὄντα τοῦ 

15 αχατονομάστηου χαὶ ἀρρήτου χαὶ χατὰ πάσας ἰδέας ἀχαταλήπτηυ ὕΞοῦ. 

Ν. (132.)} τούτων προδιωρισμένων, ὅταν εἰς Χαρράν, τὴν αἴσϑησιν,. ἔλθῃ 68 
ὃ ἀσχητής, οὑπαντᾷ τόπῳ“ (ἃοη. 28,11), οὔτε τῷ ἐχπεπληρωμένῳ 

ὑπὸ σώυατης ϑνητοῦ -- Ομετέχουσι γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ γηγενεῖς ἐχ- 

πεπληρωχότες χώραν χαὶ τόπον τινὰ χατὰ ταἀναγχαῖον ἐπέχοντες --- 

Ὁ οὔτε τῷ τρίτῳ χαὶ ἀρίστῳ, οὗ μόλις ἔννοιαν λαβεῖν ἦν ἄν ἐπὶ τοῦ 

φρέατος ποιηύμενον τὰς διατριβάς, ὃ προσηγορεύετο ὄρχος, ᾧ τὸ αὐτο- 

μαϑὲς γένος, Ἰσαάχ, ἐνδιαιτᾶται μηδέποτε τῆς πρὸς ϑεὸν πίστεως 

χαὶ ἀφανοῦς ὑπολήψεως ἀφιστάμενον, ἀλλὰ τῷ μέσῳ λόγῳ ϑείῳ, τὰ 

ἄριστα ὑφηγουμένῳ χαὶ ὅσα πρόσφορα τοῖς χαιροῖς ἀναδιδάσχοντι. οὐ 69 

85 γὰρ ἀξιῶν ὃ ϑεὸς εἰς αἴσϑησιν ἔρχεσϑαι τοὺς ἑαυτοῦ λόγους ἐπιχουρίας 

ἔνεχα τῶν φιλαρέτων ἀποστέλλει" οἱ δ᾽ ἰατρεύουσι χαὶ ἐχνοσηλεύουσι τὰ 

ψυχῆς ἀρρωστήματα, παραινέσεις ἱερὰς ὥσπερ νόμους ἀχινήτους τιϑέντες 

1 λόγιον ΜΑΕΡ, ἱπ τὰ8. Η3, 1,1}: ἅγιον 6 (Β})}1,2 ροϑί ἐπὶ δά. τοῦ ΕΗ Ρ 

2 ροβί ὀφθαλμοῖς δ΄ ἀ. αὐτοῦ ΟΕΉΡ ὁ τὸν ὁ. Εὶ 4 δυεῖν Α( ΕΠ: δυοῖν 
ΜΗΡ ὅδ ϑεῖός ΜΑΡ3: οἷός οοϊοτὶ πρὸ] περὶ Τυτγη. δὴ] δὲ 

σΕῊΡ 6 τῆς σοφίας ΠΡ (τῆς οτῦ. εἴίδι Ϊ,) εὑρόμενος ΕΠ} 
9 οὐδὲ] οὐ Α τὸ] τῷ Εὶ ΪΙ0 τὸ] τῶ καὶ 11 ἀνϑρωπίνης 
οἴη. ἃ διωχίσϑαι ΜΕ: διώχισται 1}, διαχεῖσϑαι (4 Η3, χεῖσϑαι Α 

14 εἶδε ΜᾺ αὐτὸν τὸν οἴη. ΜΑ εἰσῆλθε α 18 πάσης ΜΑ6 
17 δηΐθ ὑπαντᾷ δἀἀ. οὐχ ΠῊΡ 19 χατ᾽ ἀναγχαῖον Α 20 ἂν οἱ. 
ΔΕΉΡΙ 21 προταγορεύεται Μ, προσηγόρευτος Εὶ 28 ὑφιστάμενον ΡῚ 
24 οὗ Η3 25 ἀξιῶν (Μδ4ηρ.): ἀπαξιῶν οοαά. ϑεὸς (αὐτὸς) σοπὶϊοῖὶο 26 ἕνεχεν 

ΜΑ ἀποστελεῖ ΟΕῊΡ δὲ ΘΟΕῊΡ 
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χαὶ ἐπὶ τὰ τούτων γυμνάσια χαλοῦντες χαὶ τρόπον ἀλειπτῶν ἰσχὺν χαὶ 

10 δύναμιν χαὶ ῥώμην ἀνανταγώνιστον ἐμφύοντες. δεόντως οὖν εἰς αἴσϑησιν 

ἐλθὼν οὐχέτι ϑεῷ, λόγῳ δ᾽ ὑπαντᾷ ϑεοῦ, χαϑὰ χαὶ ὁ πάππος αὐτοῦ 

τῆς σοφίας ᾿Αβραάμ. λέγεται γάρ’ ,ἀπῆλϑε χύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν 
τῷ ᾿Αβραάμ, καὶ ᾿Αβραὰμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ“ (θη. 18,83)" ὁ 

δι᾿ οὔ συνάγεται τὸ λόγοις τοιούτοις ἐντυγχάνειν ἱεροῖς, ὧν ὁ πρὸ τῶν 

ὅλων ϑεὸς ἀπήλλαχται, μηχέτι τὰς ἀφ᾽ αὑτοῦ τείνων φαντασίας, ἀλλὰ 

Ἴ τὰς ἀπὸ τῶν μεθ᾽ αὑτὸν δυνάμεων. ὑπερφυέστατα δ᾽ ἔχει τὸ μὴ φάναι 

ἐλϑεῖν εἰς τὸν τόπον, ἀλλ᾽ ἀπαντῆσαι τόπῳ’ ἐχούσιον μὲν γὰρ τὸ 

ἔρχεσθαι, τὸ δ᾽ ἀπαντᾶν πολλάχις ἀχούσιον, ἵν᾽ ἐξαπιναίως ὁ ϑεῖος λόγος 10 

ἐπιφαινόμενος ἀπροσδόχητον χαρὰν ἐλπίδος μείζονα ἐρήμῃ ψυχῇ συνο- 

δοιπορεῖν μέλλων προτείνῃ. χαὶ γὰρ Μωυσῆς ,ἐξάγει τὸν λαὸν εἰς τὴν 

συνάντησιν τοῦ ϑεοῦ“ (ἔχοα. 19,11), σαφῶς εἰδὼς ἐρχόμενον αὐτὸν 

ἀοράτως πρὸς τὰς ποϑούσας ψυχὰς ἐντυχεῖν αὐτῷ. 
72 (13.) Τὴν δ᾽ αἰτίαν ἐπιφέρει, δι’ ἣν τόπῳ ὑπήντησεν. ,ἔδυ“ γάρ 16 

φησιν ,,ΉἍὃ8 ἥλιος“ (θη. 28,11), οὐχ ὃ φαινόμενος οὗτος, ἀλλὰ τὸ τοῦ 

ἀοράτου χαὶ μεγίστου ϑεοῦ περιφεγγέστατον χαὶ περιαυγέστατον φῶς. 

τοῦθ᾽ ὅταν μὲν ἐπιλάμψῃ διανοία, τὰ δεύτερα λόγων δύεται φέγγη, πολὺ 

δὲ μᾶλλον οἱ αἰσϑητοὶ τόποι πάντες ἐπισχιάζονται' ὅταν δ᾽ ἑτέρωσε 

τῷ χωρήσῃ, πάντ᾽ εὐθὺς ἀνίσχει χαὶ ἀνατέλλει. μὴ θαυμάσῃς δέ, εἰ ὁ Ὁ 

ἥλιος χατὰ τοὺς τῆς ἀλληγορίας χανόνας ἐξομοιοῦται τῷ πατρὶ καὶ ἦγε- 

μόνι τῶν συμπάντων: ϑεῷ γὰρ ὅμοιον πρὸς ἀλήϑειαν μὲν οὐδέν, ἃ δὲ 

δόξῃ νενόμισται, δύο μόνα ἐστίν, ἀόρατόν τε χαὶ ὁρατόν, ψυχὴ μὲν 
14 ἀόρατον, ὁρατὸν δὲ ἥλιος. τὴν [ μὲν οὖν ψυχῆς ἐμφέρειαν δεδήλωχεν ρ. 68: 

ἐν ἑτέροις εἰπών: ,ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον, χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ 25 

ἐποίησεν αὐτόν“ (6θηῃ. 1,27), χαὶ ἐν τῷ χατὰ ἀνδροφόνων τεϑέντι νόμῳ 

πάλιν’ ,Ἅ8ὁϑ.Ἅ ἐχχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐχχυϑήσεται, 

1 ργῖι8 χαὶ οη. ΤΌΓΩ. ἄλειπτον (αὶ 2 χαὶ τρόπον ἀχαταγώνιστον (ἪΡ 
ῥώ (οι. μην) Εὶ ἐχφύοντες ΜΑΗ 9 δ᾽ ΜΑΗΞ3Ρ2: οὦ. ΑΕΗ!ΡῚ 
4 ἀπῆλθεν ὁ χύριος ΟΕῊΡ 6 ἱερεῖς 1,} πρὸ] πατὴρ οοηΐ. Οὐδ 
1 ἀπ αὐτοῦ ΜΑ 8 μεθ᾽ ἑχυτῶν Ο, μεθ᾽ αὑτὴν Τυτη. δὲ ΟΕῊΗΡ 
9. τὸν οὔ. (ἃ ἀλλὰ ΟΠΕῊΡ ὑπαντῆσαι Υ 10 ὑπαντᾶν ΔΕῊΡ 11 ἀπο- 
φαινόμενος ΗΡ! 11. 12 μέλλων συνοδοιπορεῖν Εὶ 12 τὴν οα!. ΟΕῊΡ 15 δὲ 
ΘΕῊΡ 18 τοῦτο ΠΡῊΡ ἐπιλάμψει Ι, τὰ δεύτερα οαι. α 
τῶν λόγων Ρ πολλοὶ ΑΘῈ (οοττ. Ποσβοἢ. ἴῃ τωρ. Α) 19 ἑτέρως ΕῊΡ 

20 εἰ οῃῃ. Α (Δα ἃ. Πο65ς}.) 21 τῆς οῃ. ΠΕῊΡ ἐξομοιοῦνται Α 24 ὃ 

ἥλιος 26 ἐποίησεν αὐτόν οἴη. ΜΑ τεϑέντι ΜΕ: ταϑέντι Α, τιϑέντι ΟΡ, 
τίϑεται Η (β6α ρῥτίυβ ι ἰῃ τὰ8.) Ρ' 
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ὅτι ἐν εἰχόνι ϑεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνϑρωπον“ (θη. 9,6), τὴν δὲ ἡλίου 

διὰ συμβόλων μεμήνυχε. ῥάδιον δὲ χαὶ ἄλλως ἐξ ἐπιλογισμοῦ τοῦτο 70 

χατιδεῖν, ἐπειδὴ πρῶτον μὲν ὃ ϑεὸς φῶς ἐστι --- ,χύριος γὰρ φωτισμός 

μοῦ χαὶ σωτήρ μου“ ἐν ὕμνοις ἄδεται (Ῥ84]τ. 26, 1) --- χαὶ οὐ μόνον 
56 φῶς, ἀλλὰ χαὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, μᾶλλον δὲ παντὸς ἀρχε- 

τύπου πρεσβύτερον χαὶ ἀνώτερον, λόγον ἔχον παραδείγματος. τὸ μὲν 

γὰρ παράδειγμα ὃ πληρέστατος ἣν αὐτοῦ λόγος, φῶς --- ,εἶπε“ γάρ φησιν 

»ὃ ϑεός" γενέσϑω φῶς“ (θη. 1,3) ---, αὐτὸς δὲ οὐδενὶ τῶν γεγονότων 

ὅμοιος. ἔπειϑ᾽ ὡς ἥλιος ἡμέραν χαὶ νύχτα διαχρίνει, οὕτως φησὶ Τῦ 

10 Μωυσῆς τὸν ϑεὸν φῶς χαὶ σχότος διατειχίσαι" »διεχώρισε γὰρ ὁ ϑεὸς 

ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους““ (θη. 1,4): ἄλλως 

τε ὡς ἥλιος ἀνατείλας τὰ χεχρυμμένα τῶν σωμάτων ἐπιδείχνυται, οὕτως 

χαὶ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα γεννήσας οὐ μόνον εἰς τοὐμφανὲς ἤγαγεν, ἀλλὰ 

χαὶ ἃ πρότερον οὐχ ἦν, ἐποίησεν, οὐ δημιουργὸς μόνον ἀλλὰ χαὶ κτίστης 

15 αὐτὸς ὦν. (14.) λέγεται δὲ πολλαχῶς χατὰ τὸν ἱερὸν λόγον ἐν ὑπο- 

νοίαις ἥλιος, ἅπαξ μὲν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ὃν οἰχοδομοῦσιν ὡς πόλιν 

«“-Ὶ “1 

χαὶ χατασχευάζουσιν οἱ γένεσιν πρὸ τοῦ ἀγενήτου ϑεραπεύειν ἀναγχαζό- 

μενοι, ἐφ᾽ ὧν εἴρηται ὅτι ,ὠχοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν 

τε Πειϑώ“, τὸν λόγον αὐ τὸ πείϑειν ἀνάχειται, ,χαὶ Ραμεσσή“, τὴν 

20 αἴσϑησιν, ὑφ᾽ ἧς ὥσπερ ὑπὸ σέων ἢ ψυχὴ διεσϑίεται --- ἑρμηνεύεται 

1ὰρ σεισμὸς σητός ---, οχαὶ τὴν Ὧν“, τὸν νοῦν, ἣν ᾿Ἡλίου πόλιν ὠνό- 

μασεν (Εχοά. 1,11), ἐπειδὴ χαϑάπερ ἥλιος τοῦ παντὸς ἡμῶν ὄγχου 

τὴν ἡγεμονίαν ἀνῆπται χαὶ τὰς αὑτοῦ δυνάμεις ὥσπερ ἀχτῖνας εἰς ὅλον 

τείνει. τὸν δὲ ἱερέα χαὶ ϑεραπευτὴν τοῦ νοῦ πενθερὸν ἐπιγράφεται πᾶς 78 

25 ὃ τὴν τοῦ σώματος πολιτείαν ἀναψάμενος, ὄνομα Ἰωσήφ. ,ἔδωχε“ γάρ 

φησιν ραὐτῷ τὴν ᾿Ασενὲϑ ϑυγατέρα Πετεφρῆ ἱερέως ᾿Ηλίου πόλεως“ 

1 ἐποίησε Η!Ρ τὸν δὲ ἥλιον [, 2 μεμήνυχεν Μ, μεμύνηχε ἃ ὃ φωτισμός 
ΜΑ: φῶς ΘΕῊΡ 4 ἐν οι. (ΠΕΡ ὅ παντὸς οὐ. ΟΕῊΡ ὅ. 6 πρεσβύτερον 
ἀρχετύπου ΟΕῊΡ Ἵ πληρέστατος] περιφεγγέστατος γ68] περιαυγέστατος ουηΐ. Μδῃᾷξ. 

(ςῖ. 872) Ἴ. 8 εἶπε ---φῶς ΜΑ: οἴῃ. οοἰοτὶ 10 Μωυσῆς Α: Μωσῆς οεοἰοτὶ 
12 ὁ ἥλιος ΕῊΡ ἀνατείλας οα!. ΟΕῊΡ οὕτω ΗΡ 15 δὲ οπ]. 
ΑΕῊΡ τὸν ἱερὸν λόγον ΑΕῊΡ: Μωσῆν ΜΑ 16 ὁ ἥλιος ΟΕῚΡ 
17 γένησιν Εὶ ἀγεννήτου οοἀά, 18 ἐφ᾽ ἀφ᾽ α! 19 Πει- 
ϑών ἃὀ εἑδἕἷὁα τὸν λόγον οῃ. ΜΑ “Ῥαμεσσή Μ: “Ραμεσή Α, “Ραμεσσήν ἀΕ, “Ραμε- 
σήν ΗΡ 40 σεῶν Μ: σαιῶν Α, σητῶν οοἰοτὶ δ᾽ ἐσϑίεται Α 
21 τὴν ὧν ΟΑῊΡ (811. ν ὁγαβ8. ἰῃ Ρ) 1,1: χτηνῶν οοἰοτίὶ ἡλιούπολιν σο6α. 
21. 22 ὠνόμασαν ἩΡ 28 τὴν ὁπ. Α αὐτοῦ (8|.) ΜΑ: ἀφ᾽ αὑτοῦ 
οοἰοτὶ 28 ἀναγραψάμενος ἢ 20 αὐτῶ φησιν ΜΑ Πεντεφρῃ ΑΚ 
ἡλιουπόλεως ΜΑ 
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79 (θη. 41,4). [ δεύτερον δὲ ἥλιον χαλεῖ συμβολιχῶς τὴν αἴσϑησιν, ἐπειδὴ ρ. 689 

τὰ αἰσϑητὰ πάντα δείχνυται διανοίᾳ. περὶ ἧς λελάληχεν ὧδε" ἀνέτειλεν 

ὁ ἥλιος αὐτῷ, ἡνίκα παρῆλϑε τὸ εἶδος τοῦ θεοῦ“ (θη. 32,31)" τῷ τὰρ 

ὄντι ταῖς ἱερωτάταις ἰδέαις χαὶ ὡς ἄν εἰχόσιν ἀσωμάτοις ὅταν μηχέτι 

δυνώμεϑα συνδιατρίβειν, ἀλλ᾽ ἑτέρωσε τρεπόμενοι μεταχωρήσωμεν, ἄλλῳ ὁ 

φωτὶ τῷ χατὰ αἴσϑησιν χρώμεϑα σχότους πρὸς τὸν ὑγιῆ λόγον οὐδὲν 

80 ἁπλῶς διαφέροντι" ὅπερ ἀνατεῖλαν ὅρασιν μὲν χαὶ ἀχοήν, ἔτι δὲ γεῦσιν 

καὶ ὄσφρησιν χαὶ ἁφὴν ὥσπερ χοιμωμένας ἀνήγειρε, φρόνησιν δὲ χαὶ 

διχαιοσύνην ἐπιστήμην τε χαὶ σοφίαν ἐγρηγορυίας εἰς ὕπνον ἔτρεψεν. 

8] οὗ χάριν ἁγνεύειν οὐδένα πρὸ ἑσπέρας φησὶν ὃ ἱερὸς λόγος ([δν. 10 

11,24 4].)} δύνασϑαι, τῆς διανοίας ὑπὸ τῶν χατ᾽ αἴσϑησιν χινήσεων ἔτι 

παρευημερουμένης. ἄφυχτον δὲ χαὶ τοῖς ἱερεῦσι νόμον ἐν ταὐτῷ χαὶ 

Ἰνώμην ἀποφαινόμενος τίθησιν, ἐπειδὰν λέγῃ οὐχ ἔδεται ἀπὸ τῶν 

ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα ὕδατι χαὶ δύῃ ὃ ἥλιος χαὶ γένηται 

82 χαϑαρός“ ([1,ον. 22, 6. 7). δηλοῖ γὰρ σαφέστατα διὰ τούτων, ὅτι εὐαγὴς 16 

εἰσάπαν οὐδείς ἐστιν, ὡς ταῖς ἁγίαις χαὶ ἱεροπρεπέσι χρῆσϑαι τελεταὶς, 

ᾧ τὰς αἰσϑητὰς τοῦ ϑνητοῦ βίου λαμπρότητας ἔτι τετιμῆσϑαι συμβέβηχεν. 

εἰ δέ τις αὐτὰς οὐχ ἀποδέχεται, χατὰ τὸ ἀχόλουθον τῷ φρονήσεως ἐπι- 

λάμπεται φέγγει, δι᾿ οὗ δυνήσεται τὰς τῶν χενῶν δοξῶν ἐχνίπτεσϑαι 

88 χαὶ ἀπολούεσϑαι χηλῖδας. ἣ τὸν ἥλιον αὐτὸν οὐχ ὁρᾶς, ὅτι ταἀναντίχ Ὁ 

χαὶ ἀνατέλλων χαὶ δυόμενος ἐργάζεται; ἐπειδὰν γὰρ ἀνίσχῃ, τὰ μὲν 

χατὰ γῆν ἅπαντα περιλάμπεται, τὰ δὲ χατ᾿ οὐρανὸν ἀποχρύπτεται" 

δύντος δ᾽ ἔμπαλιν οἵ μὲν ἀστέρες προφαίνονται, τὰ δὲ περίγεια συσχιά- 

84 ζεται. τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐν ἣμῖν, ὅταν μὲν τὸ τῶν αἰσϑήσεων 

φέγγος ὡς ἥλιος ἀνατείλῃ, τὰς ὀλυμπίους χαὶ οὐρανίους ὡς ἀληϑῶς Ὁ 

ἐπιστήμας χρύπτεσϑαι συμβέβηχεν: ὅταν δὲ πρὸς δυσμὰς γένηται, τὰς 

1 χαλεῖ ἥλιον ΟΕῊΡ 2 δείχνυσι ΠΕἼΠΡ, ἰοτί. τϑοΐθ (Ὧῃ ἐπιδείχνυται εἴ. ὃ 91) 

διάνοια ΟΕ ὃ ὁ οὐ. ΟΕΠΡ 4 εἰχόνα Η! Ρ, εἰχότι Η: ὅ συντρί- 

βειν Εὶ μετατρεπόμενοι ΔΕῊ 8 ἁφὴν καὶ ὄσφρησιν ΟΕῊΡ δὲ βογί ρ5ὶ: 

τε ἕοοὐα. 9 διανοίας δηίο εἰς αἀ. Η 10 οὐδὲν ἀπὸ ἑσπέρας Α 
πρὸς ΘΕῊΡ φησιν ὁ ἱερὸς λόγος (ἘῊΡ: φησὶ Μωσῆς ΜΑ 11 τῆς οπι. 
ΟΠΕΗΡ 12 ἐπ᾿ αὐτῶ Α 18 ἔδετε Α 14 λούσητε οἱ ὅδασι Α 
16 ἅπαν ΜΠ ΕΗ! οὐδὲ εἷς ΠΟ ΕῊΡ ὡς: ὃς Α χρῆσϑαι ΜΑ: μυῆσϑαι 
6, μυεῖσϑαι ΕΒΡ 11 ὦ, ἴασι τᾶ5. Ο (ςοηΐϊ. λίδηρ.): ὧν σοἰοτὶ τὰς αἰσϑητὰς 

ΜΑΘΈἝ; τὰς ἐσθῆτας οεἰοτὶ, ταῖς αἰσϑηταῖς οἱ λαυπρότησι οοπὶ. δηρ. λαμπρότητας 
ἔτι 5ογρ5ὶ: λαμπρότητος 62, λαμπρότητι εαἰοτγὶ 18. 19 ἐπιλάμπει Α 
19 φέγγει ΔΑ: φωτὶ οοἴθοτὶ 20 χαὶ ἀπολούεσϑαι οὐ. ΤΌΓΩ. ἣν 
τὰ ἐναντία ἩΡ 21 γὰρ ΜΑ: μὲν γὰρ σοἴοτὶ ἀνάσχη ἐοηΐοϊο 

25 δύναντος (ΕῊΡ 20 ἀποχρύπτεσϑαι (ΣΕΡ, ἐπιχρύπτεσϑαι Η δυσμαῖς ΑΗ 
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ἀστεροειδεστάτας χαὶ ϑειοτάτας ἀναφαίνεσϑαι ἀρετῶν αὐγάς, ὅτε καὶ 

χαϑαρὸς ὁ νοῦς ὑπὸ μηδενὸς χρυπτόμενος αἰσϑητοῦ γίνεται. (19.) χατὰ 86 

ὃὲ τὸ τρίτον σημαινόμενον ἥλιον χαλεῖ τὸν ϑεῖον λόγον, τὸ τοῦ χατ᾽ 

οὐρανὸν περιπολοῦντος, ὡς πρότερον ἐλέχϑη, παράδειγμα, ἐφ᾽ οὗ λέγεται" 

δ οὗ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ, χαὶ χύριος 

ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα χαὶ Γόμορρα ϑεῖον χαὶ πῦρ“ (θη. 19, 28. 24). ὁ 80 

Ἱὰρ τοῦ ϑεοῦ λόγος, ὅταν ἐπὶ τὸ γεῶδες ἡμῶν σύστημα ἀφίχηται, τοῖς 

μὲν ἀρετῆς συγγενέσι χαὶ πρὸς αὐτὴν ἀποχλίνουσιν ἀρήγει χαὶ βοηϑεῖ, 

ὡς χαταφυγὴν καὶ σωτηρίαν αὐτοῖς πορίζειν παντελῆ, τοῖς δὲ ἀντιπάλοις 

10 ὄλεϑρον χαὶ φϑορὰν ἀνίατον ἐπιπέμπει. λέγεται δὲ χατὰ τέταρτον 87 

σημαινόμενον ἥλιος μὲν αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων ἥγεμών, ὡς εἶπον ἤδη, δι᾿ 

οὗ τὰ ἀνίατα τῶν ἁμαρτημάτων ἀναχαλύπτεται συσχιάζεσθαι δοχηῦντα᾽ 

384 ΜΝ. | πάντα γὰρ ὡς δυνατά, οὕτως χαὶ γνώριμα ϑεῷ. παρὸ χαὶ τοὺς χατα- 88 

λυϑέντας τῶν τόνων τῶν ψυχιχῶν, ἀχολάστως χαὶ λαγνίστερον ὀμιλοῦν- 

156 τὰς ταῖς νοῦ ϑυγατράσιν, αἰσϑήσεσιν, ὡς χαμαιτύπαις χαὶ πόρναις, 

ἐνδειχϑησομένους πρὸς ἥλιον ἄγει. φησὶ 1άρ' ,κγκαὶ κατέλυσεν ὁ λαὸς 89 

ἐν Σαττὶν“ --- ἄχανθαι δ᾽ ἑρμηνεύεται, παϑῶν χεντούντων χαὶ τιτρω- 

σχόντων ψυχὴν σύμβολον ---, οχαὶ ἐβεβηλώϑη“ φησίν ,ἐχπορνεῦσαι εἰς 

τὰς ϑυγατέρας Μωαβ“ “-- αἱ δέ εἶσιν αἱ αἰσϑήσεις, χεχλημέναι νοῦ 
30 ϑυγατέρες: Μωὰβ γὰρ ἐχ πατρὸς ἑρμηνεύεται ---, χαὶ προστίθησι’ λάβε 

πάντας τοὺ: ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ χαὶ παραδειγμάτισον τῷ χυρίῳ ἀπέναντι 

τοῦ ἡλίου, χαὶ ἀποστραφήσεται ὀργὴ χυρίου ἀπὸ ᾿Ισραήλ΄ (Νυμι. 20, 

1.4). οὐ γὰρ μόνον τὰ χεχρυμμένα τῶν ἀδιχημάτων ἐμφανῇ γενέσθαι 90 

βουλόμενος ταῖς ἡλιαχαῖς περιέλαμψεν ἀχτῖσιν, ἀλλὰ χαὶ διὰ συμβόλων 

35 ἥλιον τὸν πατέρα τῶν ὅλων ἐχάλεσεν, ᾧ πάντα προὗῦπτα χαὶ ὅσα ἐν 

μυχοῖς τῆς διανοίας ἀοράτως ἐπιτελεῖται: γενομένων δ᾽ ἐμφανῶν ἵλεώ 

1 καὶ ϑειοτάτας οπ!. ΟΕΠΡ 2 αἰσϑητὸς Τυτη. γίνεται ἴῃ τα8. Ρ, γέ- 
νηται ΑΕ ὃ δὲ τὸ ΠΡ: τὸ ΜΆ, δὲ ΕῊ αἰ. τὸ 5: τὸν οσοἰοτγὶ ὃ ἐξηλ- 
ϑεν ὁ ἥλιος ΜΑ (β6α γν. υδε8:. ἰη (ἀθη. ΙΥ̓ ὃ 51) τῆς γῆς Σηγώρ ΑΡ": 
Σιγώρ ΜΗ͂ (ι νἱα. οοττ.) (Ρ), Σοὲρ (ΕΚ 1 ἀφίκηται σύστημα ἡμῶν καὶ 
8 αὐτὴν ΜΑ: ἀρετὴν οοἰοτὶ 10 χατὰ ΜΑ; χαὶ κατὰ εοίετί 11 ροξί ὅλων 
δαἀ. ϑεὸς χαὶ ΟΕῊΡ 12 συσχιάζεσϑαι δοχοῦντα ἀναχαλύπτεται  ΕῊΡ 
13 οὕτω α χαὶ ΡΘ6Γ ΘΥΓΟΓΘΏΔ Ο0ΠῚ. Δίδηφ. 18. 14 χαταλυϑέντων οοηΐςῖο 

τόνων τῶν ψυχιχῶν ΜΑΡ ὄντων ψυχιχῶς εδίοτὶ 14 χαὶ δηΐθ ἀχολάστως δαί. 
ΟΕῊΡ λαγνέστερον ἃ 158 τοῦ νοῦ ΟΕῚΠΡ χαμαιτύποις ν 

Ροϑδί πόρναις δΔἀ4ἀ. τοῦ νοῦ (ἱ, τᾶ8. 4 |{π|.ὄ ζη Η 11 Σαττίοις Ε, Σαττεὶν δῃηρ. 
(ΧΧ) δὲ ΠΕῊΡ ἑρμηνεύονται (ΕῊΡ, ροβϑὲ παϑῶν ἰγαη8ροι. ΠΡ 

19 ὃ᾽ ἀΕῊΡ δἰίογιιη αἱ ὁπ. ΟΕῊΡ . νηοῦ ΜΑΡΞ; οι. οοίογὶ 
28 μόνα ἢ 20 ἀοράτοις ΔΕΡ ὁὲ ΗΡ ἵλεών ΗΡ 
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91 φησιν ἔσεσθαι τὸν μόνον ἵλεω: διὰ τί; ὅτι, ἐὰν ὑπολαβοῦσα διάνοια 

λήσεσθϑαι τὸ ϑεῖον ἀδιχοῦσα, ὡς μὴ πάντα χαϑορᾶν δυνάμενον, χρύφα 

χαὶ ἐν μυχοῖς διαμαρτάνῃ χαὶ μετὰ ταῦτα εἴτ᾽ ἐξ αὑτῆς εἴτε χαὶ ὕφη- 

γησαμένου τινὸς ἐννοήσῃ, ὅτι ἀμήχανον ἄδηλον εἶναί τι τῷ ϑεῷ, χαὶ 

ἑαυτὴν χαὶ τὰς ἑαυτῆς πράξεις ἁπάσας ἀναπτύξῃ χαὶ εἰς μέσον προενεγ- ὁ 

χοῦσα χαϑάπερ εἰς ἡλιαχὸν φῶς ἐπιδείξηται τῷ τῶν ὅλων ἐπισχόπῳ 

φήσασα μετανοεῖν ἐφ᾽ οἷς πρότερον ἀγνώμονι γνώμῃ χρωμένη χαχῶς 

ἐδόξαζε --- μηδὲν γὰρ ἄδηλον, γνώριμα δὲ χαὶ δῆλα πάντα, οὐ τὰ πρα- 

χϑέντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐλπιζόμενα χατὰ πολλὴν περιουσίαν ὑπάρχειν 

αὐτῷ --- χεχάϑαρται χαὶ ὠφέληται χαὶ τὸν ἐφεστῶτα χολαστὴν ἔλεγχον 10 

ἡμέρωχεν ὀργῇ δικαίᾳ χρώμενον, εἰ τὸ μετανοεῖν ἀδελφὸν νεώτερον ὃν 

92 τοῦ μηδ᾽ ὅλως ἁμαρτεῖν ἀποδέχεται. (16.) φαίνεται μέντοι χαὶ ἑτέρωϑι 

χατὰ σύμβολον ἐπὶ τοῦ αἰτίου τὸν ἥλιον παραλαμβάνων, ὡς ἐν τῷ γρα- 

φέντι νόμῳ περὶ τῶν ἐπ᾽ ἐνεχύροις δανειζόντων᾽ λέγε τὸν νόμον: ,ἐὰν 

ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀπο- 15 

δώσεις αὐτῷ" ἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον, τοῦτο τὸ ἱμάτιον 

ἀσχημοσύνης αὐτοῦ. ἐν τίνι χοιμηϑήσεται; ἐὰν οὖν χαταβοήσῃ πρὸς 

98 μέ, εἰσαχούσομαι αὐτοῦ" ἐλεήμων γάρ εἰμι“ (Εχοά. 22, 26. 21). ἀρ᾽ 

οὐχ ἄξιον τοὺς οἰομένους τὴν τοσαύτην σπουδὴν εἶναι τῷ νομοϑέτῃ περὶ 

ἀμπεχόνης, εἰ χαὶ μὴ ὀνειδίζειν, ἀλλά τοί γε ὑπομιμνήσχειν φάσχοντας" 920 

τί λέγετε, ὦ γενναῖοι: ὁ τῶν ὅλων χτίστης χαὶ γεμὼν ἐλεήμονα ἑαυτὸν 

ἐφ’ οὕτως εὐτελοῦς πράγματος, ἱματίυυ μὴ ἀποδοϑέντος χρεώστῃ 

94 πρὸς δανειστοῦ, χαλεῖ; τὸ μέγεϑος χαϑάπαξ τῆς ἀρετῆς τοῦ πάντα ρ. θ85 

1 γενέσϑαι Α ροϑὲ ἵλεω (εων ΗΡῚ) δ44. τῶ λαῶ ΟΕῊΡ ὃ ἐν --- Ιῖ. χαὶ 
οι. α ταῦτ᾽ ΟΕ εἴτ᾽ ΜΑ: εἴτε καὶ οοίοτὶ αὑτῆς Η: αὐτῆς οοίοτὶ 

4 ἐννοήσει Α τῷ οὔ. ΕῊΡ δ᾽ ἀναπτύξει Αα ὅ. θ. προενεγχοῦσα 
ΑΕῊΡ : ἐνεγχοῦσα ΜΑ 6 φῶς ΜΑ: φέγγος οοίοτὶ ἐπιδείξη τὰ Ρ, ἀποδείξαι 
ταῦτα ἃ 8 πάντα χαὶ δῆλα ΟΕῊΡ 10 χκεχάϑαρται οι. Α (δή. Ηοδ8ςἘ.) 
ἀπολέλουται οοηϊ. Μδηρ. 11 διχκαίω ΠΘΗΡ χρώμενος Α εἴ ὃς Η, 
οἴῃ. ἃ ὃν οἵη. Α 12 ἁμαρτεῖν] ἁμαρτάνειν ὃν Α ἀπωϑεῖται νοὶ (μὴ) 
ἀποδέχεται (86. διάνοια) οσοηΐεῖο, δΐ Ἰἰη. 11 (μὴ) διχαίᾳ Ἰεᾷ. 14 ροβί νόμω δἀἀ. ἐνο- 

ρῶ ἘΠ53, ἐν ὦ Ρ(Β}) ἐπ᾿ οὐ. αΘΕῊΡ λέγεται Ε', λέγειν Η3 
10 αὐτῶ ΜΑ: αὐτό ΘΕῊΡ αὐτὸ ΗἸΙ, τοῦτο τὸ ὁχ ΓΧΧ βογρβὶ (οἴ. δὰ 

δ 10]. 109): τὸ ΔΑ: γ88., ἰυ τὸ Ρ,, τοῦτο ςοἴοτὶ 11 τῆς ἀσχημοσύνης Α 

δηίο ἐν δα. καὶ ΑΡ2 οὖν ΜΑΡΖ: οτῃ. εοἰοτὶ 20 ἀμπεχόνην Ἐ᾽, {οτί. 
Γϑοίθ 21] ὁ ΜΑ: ὅτι ΕῊ!ΡῚ, ὅτι ὁ ΑΗ2Ρ3 22 μὴ οι. ΗἸΡῚ 
χρέος τὸ α΄, χρέους τοῦ αΣ 28 δανειστὴν ΟΕΉῊ ΡΙ χαλεῖ]) παρέχει 
ΠΟΙ οἰ ΘΌ8 ΠῚ δηίθ τὸ δή ἃ, τῶν ρ. α χαϑάπαξ ΟΕῊΡ: ο. ΜΑ 
τὰ πάντα ἢ3 
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μεγάλου ϑεοῦ μὴ συνεωραχότων τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ὑπολαμβάνειν χαὶ τὴν 

ἀνθρωπίνην μιχρολογίαν τῇ ἀγενήτῳ καὶ ἀφθάρτῳ χαὶ πλήρει μαχαριό- 

τητος χαὶ εὐδαιμονίας φύσει παρὰ ϑέμιν καὶ δίχην προσνέμοντων. τί 98 

γὰρ ἄτοπον ποιοῦσιν οἱ τὰ ῥύσια χατέχοντες δανεισταὶ παρ᾽ αὑτοῖς, 

8 ἄχρις ἄν τὰ ἴδια ἀναπράξωνται: πένητες οἱ χρεῶσται, φήσει τις ἴσως, 

χαὶ ἄξιον ἐλεεῖν αὐτούς. εἶτ᾽ οὐχ ἄμεινον ἦν γράψαι νόμον, δι᾽ οὗ 

τούτους ἐρανιοῦσι μᾶλλον ἢ χρεώστας ἀποφανοῦσιν ἢ ἐπ᾽ ἐνεχύροις 
φ τοῦ δανείζειν χωλύσουσιν; ὃ δὲ ἐφεὶς οὐχ ἄν εἰχότως ἐπὶ τοῖς ἃ 

ἔλαβον πρὸ χαιροῦ μὴ προιεμένοις δυσχεραίνοι ὡς ἀσεβοῦσι. πενίας δ᾽ 90 

πο εἰς αὐτά τις ἐλϑών, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ πέρατα χαὶ ῥάχιον ἕν ἀμπεχό- 

μενος δανειστὰς χαινοὺς ἐπάγεται τὸν ἀπὸ τῶν δρώντων παρεὶς ἔλεον, 

ὃς τοῖς χεχρημένοις ταῖς τοιαύταις χαχοπραγίαις χατ᾽ οἰχίαν χαὶ παρ᾽ 
ἱεροῖς χαὶ ἐν ἀγορᾷ καὶ πανταχοῦ προχέχυται; νυνὶ δὲ χαὶ ὃ μόνον 97 
εἶχε προχάλυμμα αἰδοῦς, ᾧ τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα συνεσχίαζε, τοῦτο 

16 φέρων προὔτεινε" ῥύσιον ὑπὲρ τίνος, εἰπέ μοι; ἢ ὑπὲρ ἑτέρας ἀμείνονος 
ἐσθῆτος; τροφῆς μὲν γὰρ ἀναγκαίας ἄπορος οὐδείς͵ ἄχρις ἄν πηγαὶ μὲν 
ἀναβλύζωσι, ποταμοὶ δὲ χείμαρροι πλημμυρῶσι, γῇ δὲ τοὺς ἐτησίους 

ἀναδιδῷ χαρπούς. οὕτω δὲ ἣ βαϑύπλουτός τις ἣ λίαν ὠμὸς ὃ δανειστής, 98 

ὡς ἣ τετράδραχμον, τάχα δὲ χαὶ ἔλαττον ἐθέλειν τῳ συμβαλεῖν ἢ οὕτω 
Ἃ πενιχρῷ δανείζειν ἀλλὰ μὴ χαρίζεσθαι, ἣ ὃ μόνον ἦν ἱμάτιον ἐχείνῳ 

λαμβάνειν ἐνέχυρον, ὅπερ ἑτέρῳ ὀνόματι λωποδυτεῖν εἰχότως ἄν λέγοιτο: 

1 μὴ δ(ά. Η3 Ροβὲ συνεωραχότων 44. μηδὲ συνορώντων ΟΕῊΡ ἐστὶ τοϊαῦϑ᾽ 
ὙΕῊΡ 2 μιχρολογίὰν Α: σμιχρολογίαν σοίοτὶ ἀγεννήτω ΑΟΕ ὃ προσνεμόντων 
ΔΕῊΉΡ: προσνέμειν ΜΑ 4 αὑτοῖς Η5: αὐτοῖς οοίοτὶ ὃ ἴδια τί διαπράξονται α 
ου) Γ85. ροϑί δι φησί τις ΟΕ 6 ἐλεεῖν οοττ. ἴῃ ἑλεῖν Ρ Ροϑὶ οὐχ 
δἀά. εὔλογον χαὶ ΔΕῊΡ τούτοις γνὺὶ ἀποφαινοῦσιν (81) ΜΑ 

ἢ οὐ. ΜΑ 8 τοῦ] τὸ ὁοηϊοὶο χωλύσουσιν ΜΑΘΕΡ: χωλῦσαι Η, χωλύει 

Μωυσῆς δοοπῃϊοεϊο ἀφεὶς Α 9 προιέμενος ΟἸΗ͂ΙΡ 10. 11 ἐναμπεχό- 
μενος 1,2ν,) ἀμπεχόμενος (οἴῃ. ὃν) ΗΡ' 11 ἐπάξεται οοπὶ. Μδηρ. ἔλαιον Α 

12 ὃς Ε(Η:: οἷς δοἰοτὶ δηίο χατ᾽ δαὰ. ἃ (ΟΕ, τᾶβ. ἰη ΗΡ 18 ἱεραῖς Α 
πανταχῇ Ρ ὅμοιον Α 14 τούτω Α 15 ἣν 11 ἀνα- 
βλύζωσι ΟΕῊΡ: ἀναβλύωσι ΜΑ ποταμοὶ δὲ ΜΑΡ5 (χείμαρροι δα 4): ποταμῶν 

χείμαρροι δὲ ΘΕ ῊΡ:, ροϑί δὲ δΔ4. ποταμῶν Η (ἀεὶ. Η3) Ρ', ποταμοὶ δὲ αὐϑιγενεῖς τε καὶ 
χείμαρροι οοπὶ. Μδηΐ. πλημυρῶσι α 18 ἀναδιδῷ δβογὶρδὶ: ἀναδίδωσι 
ςοἀά. οὕτως (ἘῊΡ φιλόπλουτός σΟηΪ οἷο ρυϊα8 ἢ] ἡ ΜΝ 
Ροβὶ ὠμὸς δα. καὶ Α, ἢ λίαν σχαιὸς ΟΕῊΡ 19 ὡς ἣ] ὡσεὶ Η323, ὥστε ν 

τετράδι δραχμῶν αὶ (μὴ) ἐθέλειν τηαῖθ Μδηξ. οὕτως ΟΕ 20 πε- 
νιχρῶς ΟΕῊΡ ὅμοιον Α ἱμάτιον ἐχείνω ΑΕῊΡ: ἐχείνω ἱμάτιον ΜΑ 
21 ὃ περαιτέρω Α λωποδοτεῖν (ἱ 

ῬΒΣοπΐθ ὀραγὰ νοὶ. ΠῚ. 15 



2206 ΡΗΙΣΟΝΙΒ 

χαὶ γὰρ λωποδύταις ἔϑος ἀπαμπίσχουσι τὰς μὲν ἐσθῆτας ἀφαιρεῖσϑαι, 

99 γυμνοὺς δὲ τοὺς ἔχοντας ἀποφαίνειν. διὰ τί δὲ νυχτὸς μὲν χαὶ τοῦ μὴ 

ἀνείμονά τινα χοιμηϑῆναι προὐνόησεν, Ἡμέρας δὲ χαὶ τοῦ μὴ ἐγρηγορότα 

γυμνὸν ἀσχημονεῖν οὐχέθϑ᾽ ὁμοίως ἐφρόντισεν: ἢ οὐ νυχτὶ μὲν χαὶ 

σχότῳ χρύπτεται πάντα, ὡς ἧττον ἢ μηδ᾽ ὅλως αἰδεῖσϑαι, ἡμέρᾳ δὲ ὁ 

100 χαὶ φωτὶ ἀνακαλύπτεται, ὡς τότε μᾶλλον ἐρυϑριᾶν ἀναγχάζεσϑαι; διὰ τί 

δ᾽ οὐ διδόναι τὸ ἱμάτιον, ἀλλ᾽’ ἀποδιδόναι προσέταξεν: ἀπόδοσις γὰρ 

ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις γίνεται, τὰ δ᾽ ἐνέχυρα τῶν δεδανειχότων μᾶλλον ἣ τῶν 

δεδανεισμένων ἐστίν. ἐχεῖνο δὲ οὐχ ἐννοεῖς, ὅτι λαβόντι τῷ χρεώστῃ 

πρόσχοιτον τὸ ἱμάτιον οὐ προσέταξε μεϑ’ ἡμέραν περιελεῖν ἀναστάντι 10 

101] χαὶ χομίσαι τῷ δανειστῇ; χαὶ μὴν τῷ γε τῆς ἑρμηνείας ἰδιοτρόπῳ χαὶ 

ὃ βραδύτατος ἕτερόν τι τοῦ ῥητοῦ χατανοεῖν ἄν [ προαχϑείη" μᾶλλον ρ. 68ι 

Ἱτὰρ ἀφορισμῷ ἢἣ παραινέσει ἔοιχε τὸ διάταγμα. παραινῶν μὲν γὰρ 
εἶπεν ἄν τις’ τὸ ἐνεχυρασϑὲν ἱμάτιον, ἐὰν τοῦτ᾽ ἧᾧ μόνον τῷ χρεώστῃ, 

πρὸ ἑσπέρας ἀπόδος, ἵν’ ἔχῃ νύχτωρ ἀμπέχεσϑαι, ἀφοριζόμενος δὲ 16 

οὕτως, ὡς νῦν ἔχει" ,Ἑἔστι γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ μόνον, τοῦτο τὸ 

ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ" ἐν τίνι χοιμηϑήσεται“ (Εχοά. 22, 21); 

102 (11.) ταῦτα μὲν δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς τῆς ῥητῆς πραγματείας 

᾿ σοφιστὰς χαὶ λίαν τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχότας εἰρήσϑω, λέγωμεν δὲ ἡμεῖς 

ἑπόμενοι τοῖς ἀλληγορίας νόμοις τὰ πρέποντα περὶ τούτων. φαμὲν Ὁ 

τοίνυν λόγου σύμβολον ἱμάτιον εἶναι. τάς τε γὰρ ἀπὸ χρυμοῦ χαὶ ϑαλ- 

πους εἰωϑυίας τῷ σώματι χατασχήπτειν βλάβας ἐσθὴς ἀπωθεῖται χαὶ 

ἐπισχιάζει τὰ τῆς φύσεως ἀπόρρητα χαὶ ἔστιν ἁρμόττων σώματι χόσμος 

108 ἢ ἀμπεχόνη. χατὰ τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ ἀνθρώπῳ λόγος 

1. 2 χαὶ γὰρ --- τοὺς οι. Ε ἀπαμφίσχουσι ἃ 2 οἴχοντας ΕΗ (Ρἢ) 1. δὲ] 
δὴ 1 μὴ ο. Ε ὃ ἡμέρα Α 4 ἢ οὐ] ἢ οὖν ΗΙΡ, οἷον [, 
6 ποτὲ Α διότι Εὶ 1 δὲ ΟΕῊΡ 8 δὲ ΕΕῊΡ 9 ἐστίν ΑΟῈΕ: 
εἰσίν ΜῊΡ τῶ λαβόντι ἰτᾶπβρ. ΗΡ 10. 11 περιελεῖν ἀναστάντι χαὶ (καὶ οἴῃ. Α) 

ΜΑ: πάλιν οοίετγὶ, πάλιν ἀναστάντι σοηϊοῖο 11 ἰδίω τρόπω Α 12 βρα- 
δύτητος 1,1, βραδύτερος 1,3 προσαχϑείη ἩΡ 18 ἐοιχὸς , ἔοιχεν δηΐθ 
ἣ ἰγδῆϑροβ. Η 14 ἐνεχυριασϑὲν Α τοῦτ᾽ ἧ Μ: τουτὶ 4, τοῦτο ἢ οοἰατὶ 

15 πρὸς ΔΗΡ ἑσπέραν Α ἀπόδοσ, ἴππὶ τΑ8. 2 1{{{, Ε, ἀπόδοσιν 1,3 
ἔχοι ΟΕῊΡ 16 ροϑὲ ἔχει νἱά. δα. ἀποδώσεις αὐτῷ ροβί ρῥγίυβ 

τοῦτο δα. τὸ ΟἙῊΡ τὸ Α: οπι. οσαἰοτὶ 11 αὐτῶ ΑΕῊΡ 
19 εἰρῆσϑαι ργὶυ8 Ρ, εἰρήσεω Εὶ λέγωμεν Μ: λέγομεν οοίοτὶ δὲ Α: δὴ 
Μ, γὰρ οοίογὶ 20 τοῖς] τοῖς τῆς Α 21 τὸ ἱμάτιον Ρ ροβί ἀπὸ γ88. 2--ὃ 
1. ἃ χρήους ΟΕῊΡ 22 εἰωϑείας Εὶ χατασχήπτει Α 29 ἐπι- 

σχιάζεται Α ἁρμόττον χόσμου Ε 24 ἡ οῃ. ΟΕῊΡ ἀμπεχο- 

μένη Α ἀνϑρωπίνω Ὁ 
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δώρημα χάλλιστον ἐδόϑη παρὰ ϑεοῦ, πρῶτον μὲν χατὰ τῶν νεωτερι- 

ζόντων εἰς αὐτὸν ὅπλον ἀμυντήριον --- ὡς γὰρ τῶν ἄλλων ἕχαστον 

ζῴων ἥ φύσις οἰχείοις ἕρχεσιν ὠχύρωσε, δι᾽ ὧν τοὺς ἐπιχειροῦντας 

ἀδιχεῖν ἀποχρούσεται, χαὶ ἀνθρώπῳ μέγιστον ἔρυμα χαὶ φρουρὰν ἄχα- 

ϑαίρετον λόγον δέδωχεν, οὗ χραταιῶς οἷα πανοπλίας ἐνειλημμένος 

οἰχεῖον χαὶ προσφυέστατον ἕξει δορυφόρον" τούτῳ δὲ προαγωνιστῇ χρώ- 

ἅενος δυνήσεται τὰς ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιφερομένας ἀπωϑεῖσϑαι 

ζημίας ---, δεύτερον δὲ καὶ αἰσχύνης χαὶ ὀνειδῶν ἀναγχαιότατον περί- 104 

βλημα --- δεινὸς γὰρ συγχρύψαι χαὶ συσχιάσαι τὰς ἁμαρτίας τῶν 

10 ἀνϑρώπων λόγος ---, τρίτον δὲ πρὸς ὅλου τοῦ βίου χόσμον. ὁ γὰρ 

βελτιῶν ἕχαστον χαὶ πάντα ἀγων ἐπὶ τὸ χρεῖττον οὗτός ἐστιν. ἀλλὰ 10 

[21] 

γάρ εἰσι λῶβαί τινες καὶ χῆρες ἀνθρώπων, οἷ χαὶ τὸν λόγον ἐνεχυρά- 

ζηυσιν ἀφαιρούμενοι τοὺς ἔχοντας καί, συναυξῆσαι δέον, ὅλον ὑποτέμ- 

νονται, χαϑάπερ οἱ τὰ τῶν πολεμίων δῃοῦντες χωρία χαὶ τόν τε σῖτον 

15. χαὶ τὸν ἄλλον χαρπὸν φϑείρειν ἐπιχειροῦντες, ὃς ἀφεϑεὶς μεγάλη τοῖς 

χρησαμένοις ἄν ὄνησις ἦν. πόλεμος οὖν ἐστιν ἐνίοις ἄσπονδος χαὶ 100 

ἀχήρυχτος πρὸς τὴν λογιχὴν φύσιν, οἵτινες τὰς βλάστας αὐτῆς ἀποχεί- 

ρουσιν ἐν χρῷ χαὶ τὰς πρώτας ἐπιφύσεις ἐχϑλίβουσιν, ἄγονον χαὶ 

στεῖραν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χαλῶν ἐπιτηδευμάτων ἀπεργαζόμενοι. ὁρμῶ- 107 

20 σαν γὰρ ἔστιν ὅτε πρὸς παιδείαν ἀχατασχέτῳ ῥύμῃ χαὶ πληχϑεῖσαν 

ἔρωτι τῶν φιλοσοφίας ϑεωρημάτων ὑπὸ βασχανίας χαὶ φϑόνου δείσαντες, 

μὴ μεγάλα πνεύσασα χαὶ ἐπὶ μήχιστον ἀρϑεῖσα τὰς γλισχρολογίας 

αὐτῶν χαὶ πιϑανὰς κατὰ τῆς ἀληϑείας εὑρέσεις ἐπιχλύσῃ χειμάρρου 

τρόπον, ἑτέρωσε ταῖς ἑαυτῶν χαχοτεχνίαις τὴν φορὰν ἔτρεψαν, εἰς 

Ὁ Μ᾿ βαναύσους χαὶ | ἀνελευϑέρους τέχνας μετοχετευσάμενοι" πολλάχις δὲ χαὶ 

2 αὐτὸν οῃ., ὅπλον 08 δαδεί αὶ 3. οἰχείαις Η2 ἕρχεσιν ΜΑ: ἄλχεσιν 
ΩΕΗ!Ρ, ἀλκαῖς ΗΣ 9. 4 τοὺς χειρῶν ἄρχοντας ἀδίχων Οχοη. (0]]. ΝοΥ! 148 
4 ἀποκχρούεσϑαι ΟΕ ὅ ἔδωχεν ΟΕΗΡ πανοπλία Ἐ' ἀνειλημμένος 
ΑΕΗ 6 ροϑβὶ οἰχεῖον 2Δἀ. μὲν ΟΕῊΡ ἀπὸ] ἐπὶ Εὶ φερομένας Η 
8 αἰσχῶν οοπὶ. Νδηρ. 10 ὁ λόγος ΟΞῊΡ ὅλου. ΕΡ (οοπὶ. Δίαηρ.): ὅλον 

ςοἰοτὶ 11 χρείττων Εὶ 12 χῆρες ΗΡ: χῆραι οοίογὶ οἱ χαὶ] αἵ 

ΜΑ 12. 18 ἐνεχυριάξουσιν ΑΕ 18 ἀφαιρούμεναι Α 15 δγ δ Ὲ 
10. χρησομένοις σΟὨΪοἾ0 ἐνίοις ἐστὶν ΑΕῊΡ 18 χρόνω (ΕῊΡ 

τὰς ο. Α 19. 20 ὁρμώσης οἱ πληχϑείσης σοηϊ. Οοδη 20 ροϑῖ παιδείαν 
δάἀά. τὴν ἱερὰν ΟΕῊΡ 21] τῶν] τῆς Η!Ρ, οῃῃ. Μδηζ. ροϑβί φιλοσοφίας 
ϑαά. ἀληϑοῦς ΟΕῊΡ ὑπὸ] ἣ τὰς Α βασχάνου Η 22 μεγάλη 
ΟΕῊΡ γλισχρολογίας ΜΑΡΞ (οοηΐ. Μδηρ.): αἰσχρολογίας εοἰοτὶ 28 πιϑανὰς} 

Τα. 2 ||.) δεινὰς α εὑρέσεις ἀπία χατὰ ἰγᾶη8ρ08. ΟΕῊΡ ἐπιχλύσει Α 
24 δῃίο ταῖς Δα. δὲ ΡΗΙ αὐτῶν ΜΑ 
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ἀμβλώσαντες καὶ ἐπιφράξαντες ἀργὸν τὸ μεγαλοφυὲς χατέλιπον, ὥσπερ 

βαϑύγειον χαὶ εὐδαίμονα γὴν ὀρφανῶν παίδων ἐπίτροποι καχοὶ χέρσον, 

χαὶ οὐχ ἠδέσϑησαν οἱ παάντων ἀνηλεέστατοι τὸ μόνον ἱμάτιον ἀνϑρώ- 

ποὺ περισυλῶντες, λόγον: οἔστι“ γάρ φησι οτοῦτο περιβόλαιον αὐτῷ 

108 μόνον“ (Εχοά. 22, 27). τί πλὴν ὃ λόγος; ὥσπερ γὰρ ἵππου τὸ χρε- ὁ 

μετίζειν ἴδιον χαὶ τὸ ὑλαχτεῖν χυνὸς χαὶ βοὸς τὸ μυχᾶσϑαι χαὶ τὸ 

ὠρύεσϑαι λέοντος, οὕτω καὶ ἀνθρώπου τὸ λέγειν χαὶ αὐτὸς ὁ λόγος. 

τοῦτον γὰρ ἔρυμα, περίβλημα, πανοπλίαν, τεῖχος τὸ ζῷον τὸ ϑεοφιλέστα- 

109 τον, ὁ ἄνθρωπος, ἐχ πάντων ἴδιον χεχάρπωται. (18.) διὸ χαὶ ἐπι- 

φέρει" τοῦτο τὸ ἱμάτιον αὐτὸ μόνον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ“ (χοα. 22, 

217). τίς ἄλλος γὰρ οὕτως τὰ ὀνείδη χαὶ τὰ αἴσχη τοῦ βίου συσχιάζει 

χαὶ συγχρύπτει, ὡς λόγος: ἀμαϑία μὲν γὰρ ἀλόγου φύσεως συγγενὲς 
110 αἶσχος, παιδεία δὲ ἀδελφὸν λόγου, χόσμος οἰχεῖος. «ἐν τίνι οὖν χοι 

μηϑήσεταις, τουτέστιν ἠρεμήσει καὶ διαναπαύσεται ἄνθρωπος, πλὴν 

ἐν λόγῳ; λόγος γὰρ τὸ βαρυποτμότατον ἡμῶν γένος ἐπιχουφίζει. ὥσπερ 15 

οὖν τοὺς λύπαις ἣ φόβοις ἤ τισιν ἄλλοις χαχοῖς πιεσϑέντας εὐμένεια 

χαὶ συνήθεια χαὶ δεξιότης φίλων πολλάχις ἐθεράπευσεν, οὕτως οὐ 

πολλάχις ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ βαρύτατον ἄχϑος, ὅπερ ἐπιτιϑέασιν ἣμῖν αἵ τε 

τοῦ συνδέτου σώματος ἀνάγχαι χαὶ αἱ τῶν ἔξωϑεν χατασχηπτόντων 

111] ἀπροόρατοι συντυχίαι, μόνος ὃ ἀλεξίκαχος λόγος ἀπωϑεῖται. φίλος Ἰὰρ 

χαὶ γνώριμος χαὶ συνήϑης χαὶ ἑταῖρος ἡμῖν ἐστιν, ἐνδεδεμένος, μᾶλλον 

δὲ ἡρμοσμένος χαὶ ἡνωμένος χόλλῃ τινὶ φύσεως ἀλύτῳ χαὶ ἀοράτῳ. διὰ 

τοῦτο χαὶ προλέγει τὰ συνοίσοντα καὶ συμβάντος τινὸς ἀβουλήτου πάρεστιν 

αὐτοχέλευστος βοηϑήσων, οὐ τὴν ἑτέραν φέρων μόνον ὠφέλειαν, ἣν ὁ 

112 μὴ δρῶν σύμβουλος ἣ ὃ συναγωνιστὴς ἥσυχος, ἀλλ' ἀμφοτέρας. οὐ γὰρ 5 

Ἡμίεργον ἐπιτετήδευχε δύναμιν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ὁλόχληρον" ὅς 

ὃ ἀνηλέστατοι Ρ ὃ. 4 ἀνθρώπου ἱμάτιον ἰγᾶη8ρο8. ΟΕῊΡ 4 περιαλόν 
τες α ὅ ὃ οῃ. ΟἙῊΡ ὥσπερ ΝΑ: ὡς οοἴοτί “ οὕτως ΟΕῈΡ 
8 τοῦτο ἴ, πανοπλία Εὶ Ρτίυϑ τὸ οἵα. ΑἙΉῊΡ, 400 οΟτμηΐδ80 (ογί. ἰϑ΄- 

ζῴων 10 τὸ ΜΑ: οπι. οθίογ! ̓  αὐτὸ Μ: αὐτῶ ΟΕῊΉΡ, οὐ. Α 
11 ἄλλος Μδηγρ.: χαλῶς οοἀά., γὰρ ἄλλος σοπϊοϊο, δὶ ροϊΐϊυ8 χαλῶς 5866]. 
12 ἀμαϑεία α 14 ὁ ἄνθρωπος α 15 βαρυπονώτατον ΟΕ ῊΡ 16 γον 
σοηΐοῖο τοὺς] ταῖς Η 11 συνήϑεια Μδηρ.: συνέχεια οοὐά. φίλου (! 
18 ἀλλὰ εἰς τὸ ΜΑ αἰεὶ ν τε οἵη. ΘἙῊΡ 20 ἀνεξίχαχος Α 
21 ἐνδεδυμένος ἃ 22 χάλλει α ἀρρήχτῳ οοπϊ. Μδηρ. 38 ταὶ 

οῃ!. Εὶ ἀβουλήτω Α 24 βοηϑήσει Α ἑτέρων ΜΑ 
μόνον φέρων ἰγᾶη8ρο8. ΟΕῊΡ 25 ἣ) ἦνᾳα ὃ Α (ἴδηρ.): ὁ μὴ οεοἰοτ 
ἀλλὰ Ἐ, ἀλλὰ χαὶ α 20 μέλεσιν α 
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185 χἂν σφαλῇ πείρας ἐν οἷς διανοεῖται ἢ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, [ἢ] ἐπὶ 

τὸ τρίτον ἀφιχνεῖται βοήϑημα, παρηγορίαν. φάρμαχον γὰρ ὡς τραυ- 

μάτων, καὶ ψυχῇς παϑῶν ὁ λόγος ἐστὶ σωτήριον, ὃν ,πρὸ δυσμῶν 

ἡλίους φησὶ δεῖν ὁ νομοϑέτης ἀποδοῦναι (Εχοά. 22, 26), τουτέστι 

5. πρὶν τὰς τοῦ μεγίστου χαὶ ἐπιφανεστάτου ϑεοῦ χαταδῦναι περιλαμπεστά- 

τας αὐγάς, ἃς δι᾽ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν εἰς νοῦν τὸν ἀνθρώπινον 

οὐρανόϑεν ἀποστέλλει. παραμένοντος γὰρ ἐν ψυχῇ τοῦ ϑεοειδεστάτου 113 

χαὶ ἀσωμάτου φωτὸς ἀποδώσουεν τὸν ἐνεχυρασϑέντα λόγον, ὡς ἱμάτιον, 

ἵν᾽ ἐγγένηται τῷ λαβόντι τὸ ἴδιον ἀνθρώπου χτῆμα τήν τε αἰσχύνην 

0 τοῦ βίου περιστεῖλαι χαὶ τῆς ϑείας ἀπόνασϑαι δωρεᾶς χαὶ μετ᾽ ἠρεμίας 
8. ἈΕ, ἀναπαύσασθαι παρουσίᾳ τοιούτου συμβούλου [ χαὶ προασπιστοῦ τάξιν 

ἣν ἐτάχϑη μηδέποτε λείψοντος. ἕως οὖν ἔτι σοι τὸ ἱερὸν φέγγος ὃ 114 
ϑεὸς ἀχτινοβολεῖ, σπούδασον ἐν ἡμέρᾳ τὸ ῥύσιον ἀποδοῦναι τῷ χυρίῳ" 

δύντος γάρ, ὡς πᾶσα Αἴγυπτος (Εχοά. 10, 21), ψηλαφητὸν ἕξεις σκότος 

15 τὸν αἰῶνα χαὶ πληχϑεὶς ἀορασίᾳ χαὶ ἀγνοίᾳ, ὧν ἐδόχεις ἐπιχρατεῖν 

πάντων ἀφαιρεϑήσῃ, πρὸς τοῦ βλέποντος ᾿Ισραήλ, ὃν ἐρρυσίαζες ἀδού- 

λωτὸν ὄντα φύσει, δουλούμενος ἀνάγχῃ. (19). τοῦτον δὴ τὸν δόλιχον 11 

ἀπεμηχύναμεν οὐχ ἄλλου τοῦ χάριν ἣ τοῦ διδάξαι, ὅτι ἣ ἀσχητιχὴ 

διάνοια χινήσεσιν ἀνωμάλοις πρός τε εὐφορίαν χαὶ τοὐναντίον χρωμένη 

30 χαὶ τρόπον τινὰ ἀνιοῦσα χαὶ κατιοῦσα συνεχῶς, ὅταν μὲν εὐφορῇ χαὶ 

πρὸς τὸ ὕψος αἴρηται, ταῖς ἀρχετύποις χαὶ ἀσωμάτοις ἀχτῖσι τῆς λογι- 

χἧῆς πηγῆς τοῦ τελεσφόρου ϑεοῦ περιλάμπεται, ὅταν δὲ χαταβαίνῃ χαὶ 

ἀφορῇ, ταῖς ἐχείνων εἰχόσιν, ἀϑανάτοις λόγοις, οὃς χαλεῖν ἔϑος ἀγγέ- 

λους. διὸ χαὶ νῦν φησιν’ ἀπήντησε τόπῳ' ἔδυ γὰρ ὃ ἥλιος“ 110 

Φ (ὅση. 28,11). ὅταν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀπολίπωσιν αἱ τοῦ ϑεοῦ αὐγαί, 

δι’ ὧν σαφέσταται αἱ τῶν πραγμάτων γίνονται χαταλήψεις, ἀνατέλλει 

1 χἂἄν] καὶ α σφαλεῖ (ὁ ἔργων α ἢ 860]. δηρ. 2 τὸ 

οἵη. ΑΡ γὰρ οπ. Ρ ὃ πρὸς Ε(Β}) 4 δεῖν ὃ νομοθέτης ΟΕῊΉΡ: 
Μωυσῆς (Μωσῆς Α) δεῖν ΜΑ 8. ροϑβῖ μεγίστου 84. ἡλίου ΜΑ 6 ἡμῶν 
οη. Ϊ, ἄνθρωπον ἃ Ἴ οὐρανὸν ΑΕ, νοῦν Η, 504 τυΐβὺ8 ἀο)]. 

8 κχαὶ ἀσωμάτου οῃ. ΠΕῊΡ ἐνεχυριασϑέντα Α 9 ἵνα ΘΕῊΡ 

11 παρουσίᾳ οὩ. Α τοῦ τοιούτου ΑΚ συμβόλου ἃΡ 12 λείψαντος 
ΑΡ, λήψαντος α 14 δύναντος Ρ", δυνατός Α (ὁοττ. ΗΟΘ686Ἐ}.) πᾶσαν Ρ 
ἀψηλάφητον Α ἕξεις ΑΗ: ἕξει οοἰοτὶ 18. 16 πάντων ἀποχρατεῖν ΔΕῊΡ 
16. ἀφαιρήσει ΜΑ ἐρρυσίαζεις (: ἐρυσίαζες οοἰοτὶ 18 του] δὴ ΑΕ ΖΞ, δεῖν 
ΡΒ") 20 χαὶ χατιοῦσα ομῃ. Ϊ, 2] τὸ οῃ. ΘΕΉΡ᾽ 22 πηγῆς] 
αὐγῆς ὁοοπὶ. Μδῃρ. 28 ἀφορᾶ ΜΑΡΣ εἰχότι Η3, χινήσεσιν Τύγη. 
24 ὑπήντησεν 26 αἱ τῶν --- καταλήψεις οἴη. Α 
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τὸ δεύτερον χαὶ ἀσθενέστερον λόγων, οὐχέτι πραγμάτων, φέγγος, 

χαϑάπερ χαὶ ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ᾽ σελήνη γὰρ τὰ δευτερεῖα ἡλίου 

φερομένη χαταδύντος ἐχείνου φῶς ἀμυδρότερον ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλει. 

117 χαὶ τὸ ὑπαντᾶν μέντοι τόπῳ ἣ λόγῳ τοῖς μὴ δυναμένοις τὸν πρὸ 

τόπου χαὶ λόγου ϑεὸν ἰδεῖν αὐταρχεστάτη δωρεά, διότι τὴν ψυχὴν ὁ 

ἀφώτιστον εἰσάπαν οὐχ ἔσχον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἄχρατον ἐχεῖνο φέγγος 

ἀπ’ αὐτῶν ἔδυ, τὸ χεχραμένον ἐχαρπώσαντο. οτοῖς γὰρ υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 

φῶς ἦν ἐν πᾶσιν οἷς χατεγίνοντο“, φησὶν ἐν Ἐξαγωγῇ (10, 28), ὡς 

νύχτα χαὶ σχότος ἀεὶ πεφυγαδεῦσϑαι, μεϑ᾽ ὧν οἱ τὰ ψυχῆς ὄμματα 
πρὸ τῶν σώματος πεπηρωμένοι ζῶσιν, ἀρετῆς αὐγὰς οὐχ εἰδότες. τ 

118 ἔνιοι δὲ ἥλιον μὲν ὑποτοπήσαντες εἰρῆῇσϑαι νυνὶ συμβολιχῶς αἴσθησίν 

τε χαὶ νοῦν, τὰ νενομισμένα χαϑ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς εἶναι χριτήρια, τόπον 

ὃς τὸν ϑεῖον λόγον, οὕτως ἐξεδέξαντο: ἀπήντησεν ὁ ἀσχητὴς λόγῳ 
119 ϑείῳ δύντος τοῦ ϑνητοῦ χαὶ ἀνθρωπίνου φέγγους. ἄχρι μὲν γὰρ ὁ 

γοῦς τὰ νοητὰ χαὶ τὰ αἰσϑητὰ αἴσϑησις οἴεται παγίως χαταλαμβάνειν 1: 

χαὶ ἄνω περιπολεῖν, μαχρὰν ὃ ϑεῖος λόγος ἀφέστηχεν: ἐπειδὰν δ᾽ 

ἑχάτερον ἀσϑένειαν ὁμολογήσῃ τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τρόπον τινὰ χαταδύσει 

χρησάμενον ἀποχρυφϑῇ., προὐπαντᾷ δεξιούμενος εὐθὺς ὁ ἔφεδρος 

ἀσχητιχῆς ψυχῆς ὀρϑὸς λόγος ξαυτὴν ] μὲν ἀπογινωσχούσης, τὸν δὲ ρ. 

ἐπιφοιτῶντα ἔξωϑεν ἀφανῶς ἀναμενούσης. δ 

120 (20.) Φησὶ τοίνυν ἑξῆς ὅτι ,ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου 

χαὶ ἔϑηχε πρὸς χεφαλῆῇς αὐτοῦ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ᾽ 

(θη. 28, 11). θαυμάσαι ἄν τις οὐ μόνον τὴν ἐν ὑπονοίαις πραγμα- 
τείαν χαὶ φυσιολογίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ῥητὴν πρὸς πόνου καὶ 

χαρτερίας μελέτην ὑφήγησιν. οὐ γὰρ ἀξιοῖ τὸν ἀρετῆς ἐπιμελούμενον 5 

ἁβροδιαίτῳ βίῳ χρῆσϑαι χαὶ τρυφᾶν ζηλοῦντα τὰς τῶν λεγομένων μὲν 

εὐδαιμόνων πρὸς ἀλήϑειαν δὲ χαχοδαιμονίας γεμόντων σπουδάς τε χαὶ 

12 μαπὸ 

1 λόγος αἱ νἱά. (3 2 τῶδε τῶ ΜΑῸΘ3Ξ: τῶ δεχάτω Ε((1), τῶ δὲ ((0π| τῶ δἀά, ΗΣ 

χάτω ΠΡ, βεὰ δὲ γτυτϑὺ8 ἀοὶ]. Ρ ὃ ἐπὶ γῆς ΟΕῊΡ 4 τὸ] τὸν Ρ 

τὸν οπ. 8 ἦν δηΐε φῶς δῦ. ἀ, οὐ. (ἃ ἐξόδω ΑΕῊΡ 
9 τὰ] τὰ τῆς Εὶ 10 πεπυρωμένοι Α 11 δὲ] μὲν Ε 18 τὸ Καὶ 

14 δύναντος ΑΕΉΡ ἄχρις 14. 15 ὁ νοῦς ΜΔ: οὐρανοῦ οοίοτὶ, οὗ ἐ 
νοῦς Μδηρ. 18 νοητὰ χαὶ τὰ οπ.. ΜΑ καὶ τὰ οτῃ. Ϊ, 

χαὶ Μδηρ: ἣ ΟΕῊΡ αἰσϑήσει ΜΑ 11 ἑχάτερος χαταδύσι 
ΗΡ 18 χρησάμενος Δα ἀποχρυφῇ ΟΕῊΡ προσυπαντᾶ Ϊ, 

ὁ οὔ;. ΕἘῊΡ φαιδρὸς ἃ 19 ἀσχητὴς ὁ ὀρϑὸς ΟΕῊΡ ἑαυτῆς Α 
24 ρμροβί ῥητὴν δθὰ. ἢ ΟΕ, ἡ Ρ(Β}) πόνους Α(α!2), πόνον ΤΌΓΩ. 25 τὸν 

τῆς Ε 260 βίῳ οι. Α (8δα4. Ἠοθ86}.) 
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φιλοτιμίας, οἷς πᾶς ὃ βίος ὕπνος καὶ ἐνύπνιόν ἐστι χατὰ τὸν ἱερώτατον 

νομοϑέτην. οὗτοι μεϑ’ ἡμέραν, ὅταν τὰ ἐν διχαστηρίοις καὶ βουλευ- 122 

τηρίοις χαὶ ϑεάτροις χαὶ πανταχοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀδιχήματα διεξέλ- 
ϑωσιν, οἴχαδε ἀφιχνοῦνται τὸν ἑαυτῶν οἶχον, οἱ δυστυχεῖς, χαταστρέ- 

8 ᾧοντες, οὐ τὸν τῶν οἰχοδομημάτων, ἀλλὰ τὸν συμφυᾶ τῆς ψυχῆς οἶχον, 

τὸ σῶμα, τροφὰς ἀμέτρους χαὶ ἐπαλλήλους εἰσφέροντες χαὶ πολὺν 

ἄχρατον ἄρδοντες, ἕως (ἄν) βύϑιος μὲν ὁ λογισμὸς οἴχηται, τὰ δ᾽ ὑπὸ 

Ἰαστέρα πλησμονῆς ἔχγονα πάϑη διαναστάντα, λύττῃ χρώμενα ἀχα- 
ϑέχτῳ, προσπεσόντα χαὶ ἐμπλαχκέντα τοῖς ἐπιτυχοῦσι, τὸν πολὸν οἷστρον 

10 ἀπερυγόντα λωφήσῃ. νύχτωρ δέ, ὁπότε χαιρὸς εἴη πρὸς χοῖτον τρα- 128 

πέσϑαι, πολυτελεῖς χλίνας χαὶ εὐανθεστάτας στρωμνὰς εὐτρεπισάμενοι 

μαλαχῶς σφόδρα χαταχλίνονται, τὴν γυναιχῶν ἐχμιμούμενοι τρυφήν, 

αἷς ἢ φύσις ἐπέτρεψεν ἀνειμένῃ χρῆσϑαι διαίτῃ, παρὸ χαὶ τὸ σῶμα 

τοῦ μαλθαχωτέρου χόμματος ὃ τεχνίτης χαὶ ποιητὴς αὐταῖς εἰργάζετο. 
16 τοιοῦτος οὐδεὶς γνώριμος τοῦ ἱεροῦ λόγου, ἀλλ᾽ οἱ πρὸς ἀλήϑειαν 134 

ἄνδρες, σωφροσύνης χαὶ χοσμιότητος καὶ αἰδοῦς ἐρασταί, ἐγχράτειαν, 

ὀλιγοδεΐαν, καρτερίαν ὥσπερ χρηπῖδας τινας ὅλου τοῦ βίου χαταβεβλη- 

μένοι, ψυχῆς ἀσφαλεῖς ὑποδρόμους, οἷς ἀχινδύνως καὶ βεβαίως ἐνορμιεῖται, 

χρημάτων χαὶ ἡδονῆς χαὶ δόξης χρείττους, σιτίων χαὶ ποτῶν χαὶ αὐτὸ 

0 μόνον τῶν ἀναγχαίων, ἐφ᾽ ὅσον μὴ νεωτερίζειν ἄρχεται λιμός, ὑπερόπται, 

πεῖναν δέχεσϑαι χαὶ δίψαν ϑάλπος τε χαὶ χρύος χαὶ ὅσα ἄλλα δυσχαρ- 

τέρητα ὑπὲρ ἀρετῆς χτήσεως ἑτοιμότατοι, ζηλωταὶ τῶν ἐεὐποριστοτά- 

των, ὡς μηδ᾽ ἐπ᾽ εὐτελεῖ χλαίνῃ ποτὲ δυσωπηϑῆναι, τοὐναντίον δὲ τὰς 

πολυτελεῖς ὄνειδος χαὶ μεγάλην τοῦ βίου ζημίαν νομίσαι. τούτοις πολυ- 195 

2 νομοϑέτην ΟΕῊΡ: Μωυσῆν ΜΑ ὦ. ὃ καὶ βουλευτηρίοις οἴω. α ὃ πρὸς] 
καὶ πρὸς ΟΕ ὃ. 4 πρὸς --- ξαευτῶν οἴη. ΗΡ, 864. ἰῃ τωρ. ΗΡ2, Η2 οἰΐδπι ρτγίογα 

ἰπ4ο ἃ πη. 2 αν ὅταν. 4 τὸν] τῶν Ρ ἑαυτὸν Α 4, ὃ χατα- 

στρέψοντες Η: ἐπιστρέψοντες οθίοτὶ 6 τρυφὰς ΟΕ, εἰσφοροῦντες 
ΔΕΕΡ Ἴ ἕως) ἕως οὗ ΗΡ ἂν δααϊάϊ οἴχεται Ρ 

8 διαστάντα 1, ὁρώμενα Α 8, 9 ροβὺ ἀχαϑέχτῳ 844. χαὶ ἀΕῊΡ 
9 ἐμπεσόντα Εὶ συμπλαχέντα Η 10 ἀπερυγόντα 80τρ81: ἀπερύγοντα ΟΕῊΡ, 

ἀπερύχοντα ΜΑΡΆ, ἀπερεύγοντα γν6] ἐπαπερυγόντα ἐοηΐ. Μδηρ. δέ οῃ. ΟΕῊ!Ρ 

χοίτην Α 12 ἐχμιμουμένη Α 15 οὐδὲ εἷς ΟἙῊΡ τοῦ ἱεροῦ λό- 
γου ΘΕῊΡ: ἐστι Μωυσέως (Μωυσέος Α) ΜΑ 11 ὀλιγοδέειαν ΜΗΡ 
18 ἱπποδρόμους Α (ἑδοτγ. Ηο6860}.) οἷς) οὺὃς Εὶ 18 ἐνορμεῖται α 
19 ροϑίγθιηῃ καὶ οη. ΟΗΡ, πλὴν σοπίοὶο 20 λιμοῦ ΜΑΡ5 20. 21 ὑπερόπται 
καὶ δείψαν 1, (δίψης ΤΌΓΗ.) 21 δέχεσθαι οι. ΟΕ ῊΡ δίψος ΜΑ ϑάλπους 
τε χαὶ χρύους ΤύΓγη. χρυμὸν Α, οτί. τοοίο (εἴ. ὃ 102) 22 ἑτοιμότατοι ΟἸη. 

ΗΠΡ 22. 28 εὐποριστάτων (ΕΡ 24 μεγάλην] ζάλην Α (οοττ. ΗΟ680}.) 
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τελής μέν ἐστι χλίνη μαλαχὸν ἔδαφος, στρωμνὴ δὲ ϑάμνοι, πόαι, 

βοτάναι, φύλλων πολλὴ χύσις, τὰ δὲ πρὸς χεφαλῆς λίϑοι τινὲς ἣ 
βραχεῖς γεώλοφοι τοῦ ἰσοπέδου | μιχρὸν ἀνέχοντες. τὸν βίον τοῦτον ρ. 640 

οἱ μὲν τρυφῶντες σχληροδίαιτον χαλοῦσιν, οἱ δὲ πρὸς καλοχαἀγαϑίαν 

ζῶντες ἥδιστον ὀνομάζουσιν’ ἀνδράσι γὰρ οὐ λεγομένοις ἀλλ᾽ οὖσιν ὄντως ὁ 

126 ἐφαρμόζει. οὐχ ὁρᾶς, ὅτι χαὶ νῦν βασιλιχαῖς ὕλαις χαὶ παρασχευαῖς 
περιουσιάζοντα τὸν ἀϑλητὴν τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων εἰσάγει χαμευ- 

νοῦντα χαὶ λίθῳ προσχεφαλαίῳ χρώμενον χαὶ μιχρὸν ὕστερον ἐν ταῖς 

εὐχαῖς ἄρτον χαὶ ἱμάτιον, τὸν φύσεως πλοῦτον, αἰτούμενον ((6η. 28, 20), 

ἐπειδὴ τὸν ἐν ταῖς χεναῖς δόξαις ἐχλεύαζεν ἀεὶ χαὶ τοὺς ϑαυμαστιχῶς 10 

ἔχοντας αὐτοῦ χατεχερτόμει: οὗτός ἐστι παράδειγμα ἀρχέτυπον ἄσχητι- 

127 χῆς ψυχῆς, ἐχτεθηλυσμένῳ χαὶ ἀνδρογύνῳ παντὶ πολέμιος. (21.) ὃ 

μὲν οὖν (τοῦ) φιλοπόνου χαὶ φιλαρέτου πρόχειρος ἔπαινος εἴρηται, τὸ 

δὲ χατὰ σύμβολον μηνυόμενον ἐρευνητέον. εἰδέναι δὲ νῦν προσήχει, 

ὅτι ὃ ϑεῖος τόπος χαὶ ἣ ἱερὰ γώρα πλήρης ἀσωμάτων ἐστὶ λόγων" 16 

128 ψυχαὶ δ᾽ εἰσὶν ἀϑάνατοι οἱ λόγοι οὗτοι. τούτων δὴ τῶν λόγων ἕνα 

λαβών, ἀριστίνδην ἐπιλεγόμενος τὸν ἀνωτάτω χαὶ ὡσανεὶ σώματος 

ἡνωμένου χεφαλὴν πλησίον ἱδρύεται διανοίας τῆς ἑαυτοῦ (θη. 28, 11)" 

χαὶ γὰρ αὕτη τρόπον τινὰ τῆς ψυχῆς ἐστι χεφαλή. ποιεῖ ὃὲ τοῦτο 

πρόφασιν μὲν ὡς χοιμησόμενος, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὡς ἀναπαυσόμενος ἐπὶ Ὁ 

λόγῳ ϑείῳ χαὶ σύμπαντα ἑαυτοῦ τὸν βίον χουφότατον ἄχϑος ἐπαναϑή- 

129 σων ἐχείνῳ. ὁ δὲ ἄσμενος ἐπαχούει χαὶ δέχεται τὸν ἀϑλητὴν ὡς 

φοιτητὴν ἐσόμενον τὸ πρῶτον, εἶθ᾽ ὅταν αὐτοῦ τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς 

φύσεως ἀποδέξηται, χειροδοτεῖ τρόπον ἀλείπτου χαὶ πρὸς τὰ γυμνάσια 

χαλεῖ͵, καὶ διερειδόμενος παλαίειν ἀναγχάζει, μέχρις ἄν ἀνανταγώνιστον 26 

1 ὁμαλὸν ὁοοπὶ. Μίδῃρ, στρωμνοὶ Εὶ δὲ οῃ. Μὰ 2 βοτάναι ροβί 

χύσις ἰγΓΔΏ8ρ08. ἩΡ πολλῶν ΗΡ χεφαλῆς Α (ςοῃὶ. δηρ,.): χεφὰ Ε,, χεφαλὴν 
οοίοτὶ (εἴ. ὃ 4) 8. μιχρὸν] λοιμιχὴ (οοτγ. ἨΟ6868.) 4 τρυφῶντε Ε 

ὅ νομίζουσιν οοηΐ. Μδηρ. ἀλλὰ ΠΕΡ οὕτως Α, οὗτος Μ 6 ἐφαρμό- 
ζειν ΕῊΡ, ἐφαρμόζων Ταύτῃ. αὐλαῖς ΜΑ 10 ἐχλεύαζεν Π: ἐχλεύασαν Α» 
ἐχλεύασεν ἐοίοθτὶ 12 ἐχκτεϑηλυσμένος Α (ὁοττ. Ηο68.}.), ἐχτεϑηλυμένω ΗΡ 

χαὶ ἀνδρογύνω ΜΑΡΈ: οτη. οθίοτὶ πόλεμος Α 18 τοῦ δάαϊαὶ 
τὸ Βογὶ ρ81: τὸν σοαά, 14 χατὰ] τὸ Α ἑρμηνευτέον ἃ εἴ γε καὶ 

νῦν Α 15 λόγων οα!. ΑΕἙῊΡ 16 δέ ΘΕῊΡ 11 ἐπιλεγόμενον ΑΕ 

11. 18 σώματι ἡνωμένον Α 18 χεφαλὴν ΤΌτΓη.: χεφαλῆῇς οοἀα. πλουσίου Α 
(ἐοτγ. ΠοΘβ6}.) τῆς οὐ. Ρ 19 τοῦτο οῃ. ΟΕῊΡ 20 χοιμηϑησόμενος 
ΘΕῊΡ 22 ὑπαχούει ἈΞ ῊΡ 28 εἶτα ΟΕῊΡ 24 χειροδετεῖ οοπὶ. ἮΤιίἥ, 
ἰδοῦ δὰ Ρ]αΐ. Μοτ. ρῥ. δ88, συγχροτεῖ Μδηρ., ἴοτί. τϑοῖθ 25 ἂν οα. ΟἸΕΉῊΡ 
ἀνταγώνιστον ΑὙΟ! 
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αὐτῷ ῥώμην ἐγχατασχευάσῃ, τὰ ὦτα ϑείαις ἐπιπνοίαις μεταβαλὼν εἰς 

ὄμματα χαὶ χαλέσας αὐτὸν μεταχαραχϑέντα χαινὸν τύπον ᾿Ισραήλ, 

δρῶντα. τότε χαὶ τὸν νιχητήριον ἐπιτίθησιν αὐτῷ στέφανον. ὃ δὲ 180 

στέφανος ἔχτοπον ἔχει χαὶ ξένον χαὶ ἴσως οὐχ εὔφημον ὄνομα" χαλεῖται 

δ ὰρ ὑπὸ τοῦ ἀγωνοθέτου νάρχα. λέγεται γὰρ ὅτι ,ἐνάρχησε τὸ πλάτος“ 

(ἄθη. 82, 25), βραβείων καὶ χηρυγμάτων χαὶ τῶν ἐν τιμαῖς ἁπάντων 

ϑαυμασιώτατον ἀριστεῖον. εἰ γὰρ ἢ δυνάμεως ἀκαϑαιρέτου ψυχὴ 18] 

μεταλαβοῦσα χαὶ τελειωϑεῖσα ἐν ἄϑλοις ἀρετῶν χαὶ ἐπὶ τὸν ὄρον αὐτὸν 

ἀφιχομένη τοῦ χαλοῦ μὴ πρὸς ὕψος ὑπὸ μεγαλαυχίας ἀρϑείη μηδ᾽ 
10 ἀχροβατοῦσα ἐπιχομπάζοι, ὡς ἀρτίοις ποσὶ μαχρὰ βαίνειν δυναμένη, 

Μ. ναρχήσεις δὲ χαὶ [ σταλείη τὸ εὐρυνϑὲν οἰήσει πλάτος, εἶθ᾽ ἐχουσίως 

ὑποσχελίσασα ἑαυτὴν χωλεύοι, τῶν ἀσωμάτων ὅπως ὑστερίζοι 

φύσεων, ἡττᾶσθαι δοχοῦσα νιχηφορήσει. τὸ γὰρ πρεσβείων ἐξί- 182 

στασϑαι γνώμῃ μᾶλλον (ἢ) ἀνάγχῃ τοῖς ἀμείνοσιν λυσιτελέστατον 

16 νενόμισται, ἐπεὶ χαὶ τὰ δευτερεῖα τῶν ἐν τῷδε τῷ ἀγῶνι τιϑεμένων 

ἄϑλων τὰ πρῶτα τῶν ἐν ἑτέροις ἀξιώματος μεγέϑει πλεῖστον ὅσον 

ὑπερβάλλει. 

(22.) Τὸ μὲν δὴ προοίμιον τῆς ϑεοπέμπτου φαντασίας ὧδ᾽ ἔχει, 188 

τρέπεσθαι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν χαιρὸς ἤδη χαὶ τῶν ἐμφερομένων ἀχριβοῦν 

1 χατασχευάση Α, ἐγχατασχευάσει ΗΡ ἐπιπνοίαις Μδηρ.: ἐπινοίαις σΟαα, 

μεταβάλλων ΟΕΉῊΡ 2 αὐτὸν ΜΑΡΖ: τὸν σοἰθο ΓΙ χοινὸν ὙΕῊΡ 

ὃ τὸν ὁρῶντα ΕῊΡ τὸν] τὸ Ρ 4 ἔχτυπον Α (ὁοτΓ. ΗΟΘ656Ἐ.) 6 βρα- 
χιόνων Α (ὁοοττ. ΗΟοΘ686}.) 1 ϑαυμασιωτάτων ΗΡ ἀριστειῶν Ἡ, ἀρετῶν 
Τάτ. εῇ ἡ Η ἡ οἡ. ΗΕ 8 μεταλαχοῦσα ΟΕῊΡ. 
ἀρετῶν ἄϑλοις ΗΡ αὐτῶν ἃ 9 ἀφιχομένη ΜΑ (εοπὶ. Νίδηρ.): ἐφι- 
χομένη ΕῊΡ, ἐφελχομένη ἃ 10 ἄχροις οοπὶ. Μδην. μαχρὰν Ρ 
δυναμένη ΑΕῊΡ: ἀεὶ δυνησομένην ΜΑ 11 ναρχήσειε βοτὶρδὶ: ναρχήσει ΜΑ, 
6 ὁοτῖ. 6, νάρχησε Ε, ναρχήσοι ΗΡ εὐρυσϑὲν ΟΕῊΉ!Ρ, εὐρυϑὲν Α 
εἶθ᾽ εἰ δ᾽Α 12 ὑποσχελίσασϑαι ἃ ὑστερίζουσα ν 
18 νιχήσει ΗΡ, νιχήσῃ Τύυτη., νιχηφορήσοι Μίδηρ. 18 - 18 νιχη- 
φορήσει --- τῆς θη τωρ. δ0α. 6 14 ἣ δἀά. Μδηρ. λυσι- 

τελέστατον ΞοΓρϑὶ: οἷς (ϑραϊϊυπ ἰῃ Α, οἷς δ(ά. τηδῃ. τγϑς.) εὐτελέστατον οοἀά., οἷς 

(ὡς εοπὶ. Μδῃηρ.) ἐντελέστατον Υὶ 16 τῶν] τοῦ ἴῃ γᾶ8. ἃ ἑτέρω Α, 504 
ω ἴῃ Γ88. ἀξιωμάτων ΕἸ,3 18 ἔχοι ΘἙῊΡ, 864 ἔχει ρτγίυ8 Ρ 
19 αὐτὸν Καὶ ' 

5844. Απιόγοδ. (ὲ μιφα 5αεοιϊὶ 4,22: υὑπᾶο οἱ ἰδοίδηϊδηι οδγΓΠἷ8 ο᾽}8 τγθοὶαϊΐ., αυοὰ 
δἰ χηϊδοδὶ ἰθιλου 8 Βίυροῦ 84} 78 βδοῦὶ ἰηϊογρτοίδιϊ 9 τι Υ (6 Γ]]. 
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ἔχαστον. ,ἐνυπνιάσϑη“ φησί ,χαὶ ἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, 

ἧς ἣ χεφαλὴ ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, χαὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ 

ἀνέβαινον χαὶ χατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς" ὁ δὲ χύριος ἐπεστήριχτο ἐπ᾽ αὐτῆς“ 

134 (θη. 28, 12. 18). χλῖμαξ τοίνυν ἐν μὲν τῷ κόσμῳ συμβολιχῶς λέγε- 

ται ὁ ἀήρ, οὗ βάσις μέν ἐστι γῇ, χορυφὴ δ᾽ οὐρανός: ἀπὸ γὰρ τῆς δ 

σεληνιαχῆς σφαίρας, ἣν ἐσχάτην μὲν τῶν χατ᾽ οὐρανὸν χύχλων, πρώ- 
τὴν δὲ τῶν πρὸς ἣμᾶς ἀναγράφουσιν οἱ φροντισταὶ τῶν μετεώρων, 

13 0} ἄχρι Ἰῇζς ἐσχάτης ὁ ἀὴρ πάντῃ ταϑεὶς ἔφϑαχεν. οὗτος ὃ᾽ ἐστὶ 

ψυχῶν ἀσωμάτων οἶχος, ἐπειδὴ πᾶντα τῷ ποιητῇ τὰ τοῦ χόσμου 

μέρη κχαλὸν ἔδοξεν εἶναι ζῴων ἀναπληρῶσαι. διὰ τοῦτο γῇ μὲν τὰ 10 

χερσαῖα ἐγχατεσχεύαζε, ϑαλάτταις δὲ χαὶ ποταμοῖς τὰ ἔνυδρα, οὐρανῷ 

δὲ τοὺς ἀστέρας --- χαὶ γὰρ ἕχαστος τούτων οὐ μόνον ζῷον, ἀλλὰ χαὶ 

νοῦς ὅλος δι᾿ ὅλων ὁ χαϑαρώτατος εἶναι λέγεται ---- ὥστε χαὶ ἐν τῷ 

λοιπῷ τμήματι τοῦ παντός, ἀέρι, ζῷα γέγονεν. εἰ δὲ μὴ αἰσϑήσει 

186 χαταληπτά, τί τοῦτο; χαὶ ψυχὴ γὰρ ἀόρατον. χαὶ μὴν εἰχός γε ἀέρα 18 

Ἰΐῆς μᾶλλον χαὶ ὕδατος ζῳοτροφεῖν, διότι χαὶ τὰ ἐν ἐχείνοις οὗτος 

ἐψύχωσεν- ἐποίει γὰρ αὐτὸν ὁ τεχνίτης ἀχινήτων μὲν σωμάτων ἕξιν, 

χινουμένων δὲ ἀφαντάστως φύσιν, ἤδη δὲ ὁρμῇ χαὶ φαντασίᾳ χρῆσϑαι 

137 δυναμένων ψυχήν. οὐχ ἄτοπον οὖν, δι᾿ οὗ τὰ ἄλλα ἐψυχώϑη, ψυχῶν 

ἀμοιρεῖν; διὸ μηδεὶς τὴν ἀρίστην φύσιν ζῴων τοῦ ἀρίστου τῶν περι- 30 

γείων, ἀέρος, ἀφαιρείσϑω" οὐ γὰρ μόνος ἐχ πάντων ἔρημος οὗτος, ἀλλ᾽ 

οἷα πόλις εὐανδρεῖ πολίτας ἀφϑάρτους χαὶ ἀϑανάτους ψυχὰς ἔχων 

128 ἰσαρίθμους ἄστροις. τούτων τῶν ψυχῶν αἵ μὲν χατίασιν ἐνδεϑησόμεναι 

1 χαὶ δηίθ ἐνυπνιάσϑη δἀά. ἢ ἠνυπνιάσϑη ΟΡ φησί ΜΑ: φησὶν οὖν ὀθίοτὶ 
ἐν τῇ γὴ δογὶρϑὶ (εἶ, ὃ ὅ. 144): εἰς τὴν γῆν ΔΕῊΡ, οη. ΜΑ 9. ὁ δὲ --- αὐτῆς (αὐτῇ 
Μὴ ΜΑ: οἴῃ. οδίθεὶ 4 τῶ ΜΑ: τῶ λεγομένω εαἰοτὶ 4, ὅ λέγεται συμβολικῶς 

ΑΕΡ, λέγεται οπ!. Η δ ὁ οὐ. ΟΕῊΡ, βεα ἃ μὲν 8ογρΒὶί, ἰυτ τυγβὺ8 ἀο]. 

χορυφὴ] χεφαλὴ Η δὲ ΟΕῊΡ ὁ οὐρανός Μ' 1 τῶν Τυτῃ.: τοῖς οοαα. 
(τῆς () 8 γῆς ΟΕῊΠΡ: τῆς ΜΑ ὁ οι. Εὶ δέ ἐστι ΟΕῊΡ 10 ἀνα- 
πλῆσαι ΟΕῊΡ 11 ἐγχατεσχεύασε ΑΕ, ἐγχατεσχεύασται Η ϑαλάττη ὙΟἙΕῊΡ 
ποταμοὶ Εὶ 12 ἔἕχαστον ΗΡ ζώων ἃ 18 ὅλος] ὅλων Ρ ὁ νἱά. 566]. 

14 ἀέρος Εὶ γεγονέναι (ἀναγχαῖον) σοπὶοΐο 16 διὰ τί; ὅτι ΑΕῊΡ ἐν οἴ. 

Η!Ρ' οὕτως Εὶ 11 μὲν ο!. Ρ 18 ἀφαντάστως --- δὲ οι. α 
φύσεων Α ἤδη) ἔτι οοη]. Μδηρ. γρᾶσϑαι Εὶ 19 χαὶ ροβὶ οὗ 8Δ44. ΟΕῊΡ, 
[οτί. τϑοΐα (εἴ. 11. 16) 20. 31 περιγείων] στοιχείων οοηΐ. Οὐ μη 21 ἀφαιρεῖσϑαι Α 
μόνον ΠῚ 22 εὐανδρεῖ ΟΕἸ: εὐανδρὴς Α, εὔανδρος ΜΡ ἔχων ψυχὰς ΟΕῊΡ 
29---285ὅ,1 ἰσαρίϑμους --- αἰῶνα οὐ. ΜΑ 

1.844. οἷ. Οτίζϑηθα (οηίγα Οοἰβϑα ΥΙ 21 (Ρτο]ορ. νοὶ]. 1 Ρ. ΟΠΧΧΧΧΥΙΠ). 
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σώμασι ὕνητοῖς, ὅσαι προσγειότατοι χαὶ φιλοσώματοι, αἱ δ᾽ ἀνέρχονται, 
διαχριϑεῖσαι πάλιν χατὰ τοὺς ὑπὸ φύσεως δρισϑέντας ἀριϑμοὺς καὶ 

Ρ. θ42Μ. χρόνους. τούτων αἵ μὲν τὰ σύντροφα χαὶ συνήθη τοῦ [ ϑνητοῦ βίου 1389 
ποθϑοῦσαι παλινδρομοῦσιν αὖϑις, αἵ δὲ πολλὴν φλυαρίαν αὐτοῦ χατα- 

5. γνοῦσαι δεσμωτήριον μὲν χαὶ τύμβον ἐχάλεσαν τὸ σῶμα, φυγοῦσαι δ᾽ 

ὥσπερ ἐξ εἰρχτῆς ἢ μνήματος ἄνω χούφοις πτεροῖς πρὸς αἰϑέρα ἐξαρ- 

ϑεῖσαι μετεωροπολοῦσι τὸν αἰῶνα. ἄλλαι δ᾽ εἰσὶ χαϑαρώταται χαὶ 140 

ἄρισται, μειζόνων φρονημάτων χαὶ ϑειοτέρων ἐπιλαχοῦσαι, μηδενὸς μὲν 

τῶν περιγείων ποτὲ ὀρεχϑεῖσαι τὸ παράπαν, ὕπαρχοι δὲ τοῦ πανηγε- 

10 μόνος, ὥσπερ μεγάλου βασιλέως ἀχοαὶ χαὶ ὄψεις, ἐφορῶσαι πάντα χαὶ 

ἀχούουσαι. ταύτας δαίμονας μὲν οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὃ δὲ ἱερὸς λόγος 14] 

ἀγγέλους εἴωϑε χαλεῖν προσφυεστέρῳ χρώμενος ὀνόματι" χαὶ γὰρ τὰς 

τοῦ πατρὸς ἐπιχελεύσεις τοῖς ἐγγόνοις χαὶ τὰς τῶν ἐγγόνων χρείας τῷ 

πατρὶ διαγγέλλουσι. παρὸ χαὶ ἀνερχομένους αὐτοὺς χαὶ χατιόντας 143 
Ι6 εἰσήγαγεν, οὐχ ἐπειδὴ τῶν μηνυσόντων ὁ πάντῃ ἐφθαχὼς ϑεὸς δεῖται, 

ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς ἐπιχήροις ἡμῖν συνέφερε μεσίταις χαὶ διαιτηταῖς λόγοις 

χρῆσϑαι διὰ τὸ τεθηπέναι καὶ πεφρικέναι τὸν παμπρύτανιν χαὶ τὸ 

μέγιστον ἀρχῆς αὐτοῦ χράτος. οὗ λαβόντες ἔννοιαν ἐδεήϑημέν ποτέ 148 

τινος τῶν μεσιτῶν λέγοντες. λάλησον σὺ ἡμῖν, χαὶ μὴ λαλείτω πρὸς 

Ὃ ἡμᾶς ὁ ϑεός, μή ποτε ἀποθάνωμεν“ (ἔχοά. 20, 19), οὐ γὰρ ὅτι χολά- 

σεις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑπερβαλλούσας καὶ ἀχράτους εὐεργεσίας χωρῆσαι δυνά- 

μεθα, ἃς ἂν αὐτὸς προτείνῃ δι᾿ ἑαυτοῦ μὴ χρώμενος ὑπηρέταις ἄλλοις. 
παγχάλως δὲ ἐστηριγμένον ἐν τῇ γῇ διὰ συμβόλου χλίμαχος φαντασι- 144 

οὔται τὸν ἀέρα" τὰς γὰρ ἀναδιδομένας ἐκ ἧς ἀναθυμιάσεις λεπτυνομέ- 

2 διαχριϑεῖσαι οἴῃ. Ἀ' ἀριϑμοὺς] ὁρισμοὺς ΕἸ,3 3. ϑνητοῦ οηι. Ρ]Ϊ, 
9 ἐπιγείων 10 ροϑί ὥσπερ 84. γὰρ ἃ ἀχοαὶ] ὀφθαλμοὶ Η2 
ὄψεις ΜΑ: ὦτα οοίοτί ἀφορῶσαι ΟΕῊΡ 11 ὁ δὲ ἱερὸς λόγος 
ΑΡΗ͂Ρ: Μωυσῆς (Μωσῆς Α) δ᾽ ΜΑ 12 ὁρώμενος Α 18 ἐπι- 
χλήσεις Ο ἐχγόνοις ΟἙῊΡ ἐχγόνων ΟἙῊΡ 14 αὐτοὺς ροδί χατιόντας 
ἰγΔη8ρ08. ΘῊΡ 1ὅ πάντῃ 80γρβὶ: πάντα οοαὰ., ἐπὶ πάντα οσοηϊ. ΟΟΒη. 

Ροϑί ἐφθαχὼς 866, εἰδέναι ΑΕῊΡ δεῖται ϑεός ΑΕ ῊΡ 16 παραιτηταῖς οοηΐ. 
Μδῃρ. 11 περιφριχέναι Η 18 ἀρχῆς οὦ. α αὐτοχρα- 
τοῦς οὐ λαβόντες α 19 μέσων ΠΕῊΡ σὺ οη. ἈΕῊΡ 
20 ποτε οὠ. ΑΕῊΡ ϑεοῦ γὰρ (οὐχ) ὅτι οοηϊςεΐο 21 οὐδὲ ΟΕΠΡ 22 ἃς] 
ὡς Εὶ 28 δ᾽ ΘΕῊΡ ἐστηριγμένος ΕΕῊΡ συμβόλων Α 
Ροϑὺ χλίμαχος δάἀά. ὁ (καὶ ρτὸ ὁ Εν) δονούμενος ΟΕῊΡ, αᾳυοὰ ἀϊορτγαρμΐα γοςΐβ ἀναδι- 
δομένας νἱἀοίαγ, οὐ δονούμενον οοπΐ. Μδηρ. 

10 οἵ. Χοη. Ογτγορ. Υ111 2,10 τοὺς βασιλέως χαλουμένους ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα. 
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νας ἐξαεροῦσϑαι συμβέβηχεν, ὥστε βάσιν μὲν χαὶ ῥίζαν ἀέρος εἶναι 

[410 γῆν, χεφαλὴν δὲ οὐρανόν. λέγεται γοῦν, ὅτι σελήνη πίλημα μὲν 

ἄχρατον αἰϑέρος οὔχ ἐστιν, ὡς ἕχαστος τῶν ἄλλων ἀστέρων. χρᾶμα 

δὲ ἔχ τε αἰϑερώδους οὐσίας χαὶ ἀερώδους: χαὶ τό γε ἐμφαινόμενον 

αὐτῇ μέλαν, ὃ χαλοῦσί τινες πρόσωπον, οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἣ τὸν ἀνα- δ 

μεμιγμένον ἀέρα, ὃς χατὰ φύσιν μέλας ὧν ἄχρις οὐρανοῦ τείνεται. 

46 (2ῶ3.) ἢ μὲν οὖν ἐν χόσμῳ λεγομένη συμβολιχῶς χλῖμαξ τοιαύτη 

ἐστί, τὴν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις σχοποῦντες εὑρήσομεν τὴν ψυχήν, ἧς βασις 

μὲν τὸ ὡσανεὶ γεῶδές ἐστιν, αἴσϑησις, χεφαλὴ δ᾽ ὡς ἄν τὸ οὐράνιον, 

147 ὃ χαϑαρώτατος νοῦς. ἄνω δὲ χαὶ χάτω διὰ πάσης [ αὐτῆς οἵ τοῦ ρ. 648 

ϑεοῦ λόγοι χωροῦσιν ἀδιαστάτως, ὁπότε μὲν ἀνέρχοιντο, συνανασπῶντες 11 

αὐτὴν χαὶ τοῦ ϑνητοῦ διαζευγνόντες χαὶ τὴν ϑέαν ὧν ἄξιον δρᾶν μόνων 

ἐπιδειχνύμενοι, ὁπότε δὲ χατέρχοιντο, οὐ χαταβάλλοντες --- οὔτε γὰρ 

ϑεὸς οὔτε λόγος ϑεῖος ζημίας αἴτιος ---, ἀλλὰ συγχαταβαίνοντες διὰ 

φιλανθρωπίαν χαὶ ἔλεον τοῦ γένους ἡμῶν, ἐπιχουρίας ἕνεχα χαὶ συμμα- 18 

χίας, ἵνα χαὶ τὴν ἔτι ὥσπερ ἐν ποταμῷ, τῷ σώματι, φορουμένην 

148 ψυχὴν σωτήριον᾽ πνέοντες ἀναζωῶσι. ταῖς μὲν δὴ τῶν ἄχρως χεχαϑαρ- 

μένων διανοίαις ἀψοφητὶ μόνος ἀοράτως ὃ τῶν ὅλων ἡγεμὼν ἐμπερι- 

πατεῖ --- χαὶ γάρ ἐστι χρησϑὲν τῷ σοφῷ ϑεοπρόπιον, ἐν ᾧ λέγεται" 

»περιπατήσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν ϑεός“ (1μον. 26, 12) ---, ταῖς 20 

δὲ τῶν ἔτι ἀπολουομένων, μήπω δὲ χατὰ τὸ παντελὲς ἐχνιψαμένων τὴν 

ῥυπῶσαν χαὶ χεχηλιδωμένην (ἐνὺ σώμασι βαρέσι ζωὴν ἄγγελοι, λόγοι 

149 ϑεῖοι, φαιδρύνοντες αὐτὰς τοῖς χαλοχαἀγαϑίας δόγμασιν. ὅσα δὲ ἐξοιχί- 

1 μὲν οῃ. ΟΕῊ 1, 2 γῆν εἶναι ΗΡ 2 τὴν κεφαλὴν ΜΑ 
δ᾽ ΟΕῊΡ ὃ ἀέρος 4 χαὶ ἀερώδους οὐσίας ΟΕΠΡ τό] τοι 
ἐμφερόμενον ΤΌΓΗ. 6 ἄχρι Εὶ Ἵ συμβολιχῶς λεγομένη ΑΕῊΡ 

8 ἐστί ΜΑ: τις ἦν ΟΕῊΡ δὲ ΟΕ τὴν οἴῃ. Α, ἰοτί. τϑοῖθ ἧς ΜΑ: ἧ 
α, ἣ ΕΗΡ 9 ροϑί ῥτίυβ τὸ διά. σωματοειδὲς ΟΡ δὲ τὸ ὡς ἂν οοῃΐϊςεΐο 
12 μόνον ΜΟΕ 14 ὁ ϑεὸς ΕΠΡ ροβὲ λόγος δαα. ὁ ΟΕΡ 15 ἕνεχεν α 
11 σωτήριον ΜΑ: τὰ σωτήρια οοἰετγ, σωτηρίαν ΟΟὨΪΐοΪΟ πνέοντες ΒΥ ρ8]: πνείον- 
τες ΜΑ, ἀναπνέοντες οοίοτὶ, ἐμπνέοντες ὁοοπίοἷο ἀναξωώσωσιν 6ΕΗ, ἀναζώσωσι Ρ 

(868 ὦ 8. 8. ΡΏ, ἀνασώσωσι Τυτη., ἀναζωπυρῶσιν σοῃίεΐο 11. 18 ἐχχεχαϑαρ- 

μένων ΟΕῊΡ 18 ροβί μόνος δαα. χαὶ Α(ὴΥ Ροϑί ὅλων δαά. ϑεὸς καὶ 
ΘΕῊΡ 19. ϑεοπρόπειον ΟΕ 2] ἀπολυομένων Ε 22 ῥυπω- 
ϑεῖσαν ΗΡ χηλιδομένην Α (ὁΟ ΟΧ ὦ (0ΓΓ.) ἐν δα ]αὶ σώματι α 

σώμασι βαρέσι οἴῃ. 28 δόγμασιν 50 Γρ81]: ὄμμασιν ςοἀά., ῥύμμασιν Νδηρ. 

2--- 6 ἀο ἰοπίο γν. δἰίζι ρΒΌογομίθ 1]. ο. Ρ. 1016. 
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ζεται χαχῶν οἰχητόρων στίφη, ἵνα εἷς ὁ ἀγαϑὸς εἰσοιχίσηται, δῆλόν 

ἐστι. σπούδαζε οὖν, ὦ ψυχή, ϑεοῦ οἶχος γενέσϑαι, ἱερὸν ἅγιον, ἐνδι- 

αἴτημα χάλλιστον" ἴσως γάρ, ἴσως ὃν ὃ χόσμος ἅπας, καὶ σὺ οἰχοδεσπό- 
τὴν σχήσεις ἐπιμελούμενον τῆς ἰδίας οἰχίας, ὡς εὐερχεστάτη χαὶ ἀπή- 

5 μων εἰσαεὶ διαφυλάττοιτος ἴσως δὲ χαὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον ὁ ἀσχητὴς 180 

φαντασιοῦται χλίμαχι ἐοικότα" φύσει γὰρ ἀνώμαλον πρᾶγμα ἄσχησις, 

τοτὲ μὲν προϊοῦσα εἰς ὕψος, τοτὲ δ᾽ ὑποστρέφουσα πρὸς τοὐναντίον, 

καὶ τοτὲ μὲν χαϑάπερ ναῦς εὐπλοίᾳ τῇ τοῦ βίου, τοτὲ δὲ δυσπλοίᾳ 

χρωμένη. ἑἕτερήμερος γάρ, ὡς ἔφη τις, τῶν ἀσχητῶν ὁ βίος, ἄλλοτε 

10 μὲν ζῶν χαὶ ἐγρηγορώς, ἄλλοτε δὲ τεϑνεὼς ἣ χοιμώμενος. χαὶ τάχα 15] 

οὐχ ἀπὸ σχοποῦ τοῦτο λέγεται’ σοφοὶ μὲν γὰρ τὸν ὀλύμπιον χαὶ 

οὐράνιον χῶρον ἔλαχον οἰχεῖν, ἄνω φοιτᾶν ἀεὶ μεμαϑηχότες, χαχοὶ δὲ 

τοὺς ἐν “Αἰδου μυχούς, ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀποϑνήσχειν ἐπιτετηδευχότες 

χαὶ εἰς γῆρας ἐχ σπαργάνων φϑορᾶς ἐθάδες ὄντες. οἵ δ᾽ ἀσχηταὶ --- 168 
16 μεϑόριοι γὰρ τῶν ἄχρων εἰσὶν --- ἄνω χαὶ χάτω πολλάχις ὡς ἐπὶ χλί- 

μᾶάχος βαδίζουσιν, ἣ ὑπὸ τῆς χρείττονος μοίρας ἀνελχόμενοι ἢ ὑπὸ τῆς 

᾿ χείρονος ἀντισπώμενοι, μέχρις ἂν ὃ τῆς ἁμίλλης καὶ διαμάχης ταύτης 

βραβευτὴς ϑεὸς ἀναδῷ τὰ βραβεῖα τάξει τῇ βελτίονι, τὴν ἐναντίαν 

εἰσάπαν χαϑελών. (24.) ἐμφαίνεται δ᾽ ἔτι καὶ τοιοῦτον εἴδωλον, 188 
80 ὅπερ οὐχ ἄξιον ἢσυχασϑῆναι. τὰ ἀνθρώπων πράγματα χλίμαχι πέφυ- 

644 Μ. χεν ἐξομοιοῦσϑαι διὰ τὴν ἀνώμαλον | αὐτῶν φοράν. ἣ μία γάρ, ὡς 1684 

-----.ς--ο.. . 

1 χαχῶν Ββοτῖρβϑὶ: χατὰ τῶν ΜΑ, χαχὰ χάἀχ τῶν ΕῊΡ, χαχὰ ἐχ τῶν α, χαχὰ χαχῶν 

ὁοηὶ. Μδηρ. εἰς (τὰ «αἀ. 62) ἀγαϑὰ ΟΕῊΡ 2 σπούδασον ΠΡ 

μοβί ἅγιον «α(ά. ἵνα ΑΡ9 2---ῦ διαίτημα (ἐνδιαίτημα 5οτὶ ρ5ὶ, γ. δα ]ΐη. 3) ---- διαφυ- 

λάττοιτο ἱγδαυπίυγ ρῥ. 238,0 ροβὶ γίνονται, ἢτς ἰγδηβίι}} Μδηροὶ! οοηϊθοίαγδιη βθοιίϑ. 

οἱ. δὰ γ. 258, ὃ ἰ υἱβ ποτὲ ἢ Απίοῃ. εἰς ὗψος ἰοῦσα Ὁ Απίοη. 
δὲ ΑΕ ῊΡ 8 ποτὲ Ὁ Απίοη. εὐπλοίᾳ) ἐχ πλοίου Α τῇ τοῦ βίου Ὁ 

Απίοη.: ὁπ}. (066. ποτὲ ὮὉ Απίοηῃ. 9 γάρ οἴῃ. Απηίοῃ, 10 τεϑνηχὼς 
Α Απηΐοη. 11 τοῦτο] χαὶ τοῦτο α λέγεται ΑΕ ῊΡ Απίοῃ.: λέλεχται ΜΑ 

11. 12 γὰρ τὸν ἀνθρώπινον χῶρον Απίοῃ. 18 ἄδῃ Απίοῃ. ἀποϑνύσχειν 
οι. α 14 φϑορᾶς δα. ΗΣ͵ 16 γὰρ οι. Απίοῃ. 11 ἀντιχροτούμενοι ΕἸ,2 

18 ἀποδῶ ὁ εοττ. ἃ 19 χαϑέλχων (ΕῊΡ, ἀνέλχων ῥτίυβ Ι, δέ τι 

ΘῊΡ ἐμφαίνει οἱ (τὸ) εἴδωλον οοηϊ. ΟΟΒη τῷ εἰδώλῳ οοπίοἷο 
20 τῶν ἀνϑρώπων Ιο. [,γἀα. 21. 338,1 ἐν μιᾷ γὰρ... ἡμέρᾳ ἴο. [,γἀ. 

6---19 ὈῈ (ο]. 212ν Απίοῃ. Μοὶ]. ΠΠ| 48 60]. 1116 ἀνώμαλον φύσει ἡ ἄσχησις --- χαϑελών. 

ὈΒ ἴδῃ ᾿ἰη. 9 χρωμένη ἀαϑ8ἰηϊϊ. 9. 10 εἴ. Βοια. Οἀ. λ 808. 804. 

20---288, 5 ἰο. γάυ5 6. τηθῃ8. ΙΡ, 7 ρ. ὅ8 Β.: τὰ --- γίνονται (ΕἸογ, Β͵8[. ρσποιηοὶ. 

Ρ. 119). 251,21. 238,1 ΕἸ, ἔτ. 420Ν. 
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ἔφη τις, ἡμέρα τὸν μὲν χαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν ὃὲ ἦρεν ἄνω, μηδενὸς 

ἐν ὁμοίῳ πεφυχότος μένειν τῶν παρ᾽ ἣμῖν, ἀλλὰ παντοίας μεταβαλλόν- 

[60 των τροπάς. ἣ οὐχ ἄρχοντες μὲν ἐξ ἰδιωτῶν, ἰδιῶται δ᾽ ἐξ ἀρχόντων, 

πένητες δ᾽ ἐχ πλουσίων χαὶ ἐχ πενήτων πολυχρήματοι χαὶ ἔνδοξοι 

μὲν ἐξ ἠμελημένων, ἐπιφανέστατοι δὲ ἐξ ἀδόξων ἀεὶ γίνονται χαὶ ὅ 

ἰσχυροὶ μὲν ἐξ ἀσϑενῶν, ἐχ δὲ ἀδυνάτων δυνατοὶ χαὶ συνετοὶ μὲν ἐξ 

100 ἀφραινόντων, εὐλογιστότατοι δὲ ἐκ παραπαιόντων: χαὶ ὀδός τις δ᾽ 

ἐστὶν ἄνω χαὶ χάτω τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ἀστάτοις χαὶ ἀνιδρό- 

τοῖς χρωμένη συντυχίαις, ὧν τὸ ἀνώμαλον οὐχ ἀδήλοις ἀλλὰ σαφέσι 

τεχμηρίοις ὃ ἀψευδέστατος ἐλέγχει χρόνος. 10 

157 (25), Ἐμήνυε δὲ τὸ ὄναρ ἐστηριγμένον ἐπὶ τῆς χλίμαχος τὸν 

ἀρχάγγελον, χύριον: ὑπεράνω γὰρ ὡς ἅρματος ἡνίοχον ἣ ὡς νεὼς 

χυβερνήτην ὑποληπτέον ἴστασϑαι τὸ ὃν ἐπὶ σωμάτων, ἐπὶ ψυχῶν, ἐπὶ 
πραγμάτων, ἐπὶ λόγων, ἐπὶ ἀγγέλων, ἐπὶ γῆς, ἐπ᾽ ἀέρος, ἐπ᾽ οὐρανοῦ, 

ἐπ᾿ αἰσϑητῶν δυνάμεων, ἐπ᾽ ἀοράτων φύσεων, ὅσαπερ ϑεατὰ χαὶ 18 

ἀϑέατα: τὸν γὰρ κόσμον ἅπαντα ἐξάψας ἑαυτοῦ χαὶ ἀναρτήσας τὴν 

108 τοσαύτην ἡνιοχεῖ φύσιν. μηδεὶς δ᾽ ἀχούων, ὅτι ἐπεστήριχτο, νομισάτω 

τι συνεργεῖν ϑεῷ πρὸς τὸ παγίως στῆναι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο λογισάσθϑω, ὅτι 

τὸ δηλούμενον ἴσον ἐστὶ τῷ στήριγμα χαὶ ἔρεισμα καὶ ὀχυρότης καὶ 
βεβαιότης ἁπάντων ἐστὶν ὃ ἀσφαλὴς ϑεός, ἐνσφραγιζόμενος οἷς ἄν 920 

ἐθέλῃ τὸ ἀσάλευτον: ἐπερείδοντος γὰρ χαὶ συστηρίζοντος αὐτοῦ μένει 

169 τὰ συσταϑέντα ἀνώλεϑρα χραταιῶς. ὁ τοίνυν ἐπιβεβηχὼς τῇ οὐρανοῦ 

χλίμαχι λέγει τῷ φαντασιουμένῳ τὸ ὄναρ' ., ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 

2, ὃ παντοίαις οἱ τροπαῖς ἴο. [,γἀ. μεταβαλλόντων οοαἀά.: μεταβάλλοντος [ο0. 
1,γὰ. ϑὴΥ͂ δὲ ΟΕῊΡ 4 δὲ ΘΕῊΡ Δ [ΘΓ πὶ ἐκ 
οἴω. ὃ ἀεὶ οι. ΗἸ Ρ Ιο. γα. ὅ---ἰἸ καὶ ἰσχυροὶ --- παραπαιόντων πο ἰγδῃ8- 

1}, ἰγααυπίαγ Ρ. 237,2 ρμοϑί ἅγιον ἰσχυρὰ, αἰσϑενούσης (ἀσϑενεστάτης γ), ἀδυνάτου 
δυνατὴ, συνετὴ, ἀφραινούσης, εὐλογιστοτάτη, παραπαιούσης ΗΣ; ἰσχυρὰ, δυνατὴ, συνετὴ, 
εὐλογιστότατος Ε2 1 ἴδ᾽ ΜΑΕ: ἣ 6Η3, οἴω. ΗἸΡ 8 ρτίυβ χαὶ ὁπ). Α ἀνϑρω- 
πίνων ΛΟ 8. 9 ἀιδρύτοις ΘΕῊΡ 9. χρωμένοις Ρ, χρωμένων εοῃϊοΐο 
ὧν οὐ. ΟΕΗ!ΡΙ ἀλλήλοις ΑΕῚΡ 10 φιλοψευδέστατος ΟΕΉΡ 11 ὃν ἀνε- 

στηριγμένον Μ 12 χυρίυ αὶ - ὡς οῃ. ΟΕῊΡ! νεὸς Α 

14 ϑρεμμάτων ΟΕῊΡ ἐπ᾿ οὐρανοῦ οη. ἃ 15 αἰσϑητῶν ΜΑ (Τυτη.): αἰσϑη- 
τιχῶν ΠΘΕῊΡ ἀχηράτων εοη]. ἤδηρ. φύσεων, (ἐπὶ πάντων) οοῃϊοίο 

ὅσαπερ ἀϑέατα χαὶ ϑεατά ΘΕῊΡ 11 ἡνιογεῖσϑαι Α 18 συνεργεῖν τι (τι 
οἴῃ. Ρ, Η!) τῶ ϑεῶ ΟΕΡ (Η!, τὸν ϑεὸν Π2 ἐχείΐνω Α ὅτι οη!. 

ΜΑ 19 τῷ] τὸ α, ρῥγὶυ8 Α χαὶ ἔρεισμα οα!. ΟΕῊΡ ἰσχυ- 
ρότης ΑΕῊΡ 20 ὁ ἀσφαλής ἐστι ϑεός ΟΕ, ὁ ἀσφαλὴς ϑεός ἐστιν ΗΡ 
21 ὑπερείδοντος οοπὶ. Μδηᾷ. στηρίζοντος Ε', ἰοτγί. τϑοῖθ μενεῖ ΑΕῊΡ 
22. 28 τὴν οὐράνιον χλίμαχα α 28 ὁ οὔ. ΜΑ 
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φ τοῦ πατρός σου χαὶ ὁ ϑεὸς ᾿Ισαάχ' μὴ φοβοῦ“ (θη. 28,18). ὁ 

χρησμὸς οὗτος τὸ τέρμα τῇς ἀσχητιχῆῇς ψυχῆς καὶ βεβαιότατον ἔρεισμα 

ἦν, ὃς αὐτὴν ἀνεδίδασχεν, ὅτι ὃ τῶν ὅλων χύριος χαὶ ϑεὸς ἀμφότερα 

ταῦτα τοῦ γένους ἐστὶν αὐτῷ, πατέρων χαὶ πάππων ἐπιγραφεὶς καὶ 

ἐπιχληϑεὶς ξχάτερον, ἵνα τὸν αὐτὸν ὅ τε χύσμος ἅπας χαὶ ὃ φιλάρετος 

ἔχῃ κχλῆρον’ ἐπεὶ χαὶ λέλεχται’ οχύριος αὐτὸς χλῇρος αὐτῷ“ 

(θοαυί. 10, 9λ 

(26.) Μὴ νομίσῃς δὲ παρέργως τοῦ μὲν ᾿Αβραὰμ νυνὶ λέγεσϑαι 

κύριον χαὶ ϑεόν, τοῦ δὲ Ἰσαὰχ ϑεὸν αὐτὸ μόνον. ὃ μὲν γὰρ | αὐτη- 

χόου χαὶ αὐτοδιδάχτου χαὶ αὐτομαθοῦς φύσει περιγινομένης σύμβολον 

ἐπιστήμης ἐστίν, ὃ δὲ ᾿Αβραὰμ διδασχομένης. χαὶ τῷ μὲν αὐτόχϑονι 

χαὶ αὐϑιγενεῖ συμβέβηχεν εἶναι, τῷ δὲ μετανάστῃ χαὶ ἐπηλύτῳ. τὴν 

γὰρ χαλδαΐζουσαν ἀλλογενῇ καὶ ἀλλόφυλον γλῶτταν τῶν περὶ ἀστρονο- 

μίαν μετεωρολεσχῶν ἀπολιτὼν ἐπὶ τὴν ἁρμόττουσαν λογιχῷ ζῴῳ 

παρεγένετο, τὴν τοῦ πάντων αἰτίου ϑεραπείαν. οὗτος μὲν δὴ ὁ τρόπος 

δυεῖν δυνάμεων τῶν ἐπιμελησομένων ἐστὶ χρεῖος, ἡγεμονίας χαὶ εὐερ- 

γεσίας, ἵνα τῷ μὲν χράτει τοῦ ἡγεμόνος ὑπαχούῃ τῶν νομοϑετουμένων, 

τῷ δὲ χαριστιχῷ μεγάλα ὠφελῇται, ὃ δ᾽ ἕτερος τῆς χατὰ τὸ χαρί- 

ζεσϑαι μόνης" οὐ γὰρ ὑπὸ νουϑετούσης ἀρχῆς ἐβελτιώϑη, φύσει περι- 

πεποιημένος τὸ χαλόν, ἀλλὰ διὰ τὰς ὀμβρηϑείσας ἄνωϑεν δωρεὰς ἀγα- 

ϑὸς χαὶ τέλειος ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο. χαριστιχῆς μὲν οὖν δυνάμεως ϑεός, 

βασιλιχῆς δὲ χύριος ὄνομα. τί οὖν ἂν τις εἴποι πρεσβύτερον ἀγαθὸν 

ἣ τὸ τυχεῖν ἀχράτου χαὶ ἀμιγοῦς εὐεργεσίας, τί δὲ νεώτερον ἣ τὸ 

κεχραμένης ἔχ τε ἡγεμονίας καὶ δωρεᾶς; ὅ μοι δοχεῖ συνιδὼν ὃ ἀσχη- 

τὴς εὔξασϑαι θαυμασιωτάτην εὐχήν, ἵνα αὐτῷ γένηται χύριος εἰς ϑεόν 

(θη. 28, 21). ἐβούλετο γὰρ μηχέτι ὡς ἄρχοντα εὐλαβεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς 

εὐεργέτην ἀγαπητιχῶς τιμᾶν. ἄρ᾽ οὐχὶ τούτοις χαὶ τοῖς παραπλησίοις 

τἴυ8 ὁ οἴῃ. ΜΑ 2 τὸ] χαὶ Η3 τέρμα ΜΑ: ὅραμα οοἰοτὶ, ἔρυμα σοπῃίεΐο 
ιιἰότητος Η ῶ ἀπεδίδασχεν αΡ', ἐπεδίδασχεν Η ὅτι ὁ] ὁ γὰρ Ρ(Ά} 
ὑτῶν Α, αὐτοῦ οοπὶ. Μδηρ. Ροϑί αὐτῷ 824, ἀνθρώπων ΟΕῊΡ 
γῴων Υ Ὁ αὐτὸς] αὐτῶ ΜΑ 8 παρέργως δὲ νομίσης ΑΕῊΡ 
αἱ ϑεόν οῃῃ. ἃ 10 περιγενομένης Α( ΠΡ, γινομένης οσοῃΐ. ΟΠ 11 τῷ 

ὕ ΟΡῊΡ 12 ἰϑαγενεῖ Α, αὐτογενεῖ ΠΕῊΡ ἐπιλύτω ΑΟΕῚΡ 
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ΝΑ: 

ἀλλόφολλον ΕῊΡ 10 παρεγένετο Α: παρήγετο οοίστγί τὴν ἰοτί. 866]. 

δυοῖν ΗΡ χαὶ ΜΑ: τε καὶ σοἰοτὶ 11 ὑπαχοῦει ἃ 18 μεγά- 
Η ὠφελεῖται ΕἩ2 19 νομοϑετούτης Ἤοοηΐϊ. Μδηρ. 20. 21 ἀγαϑὰς α 
ἡ ϑεός ΘΟΕῊΡ 2.2) ὀνόματι οὖν ΑἸΕΡ 25. ρτῖυ9 τὸ] τῷ Ρ 24 χεχραμένον 

ΙΡ δωρεᾶς] εὐεργεσίας ὁοη]. Μδηζ. 20 χύριος γένηται ἰγδῆϑρ. ΗΡ 
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εἰκὸς ἦν καὶ τοὺς τυφλοὺς διάνοιαν ὀξυδορχήσειν, πρὸς τῶν ἱερωτάτων 
ἐνομματουμένους λογίων, ὡς φυσιογνωμονεῖν χαὶ μὴ μόνον τοῖς ῥητοῖς 
ἐφορμεῖν; ἀλλὰ χἄν ἡμεῖς χαμμύσαντες τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα μὴ σπου- 

δάζωμεν ἢ μὴ δυνώμεϑα ἀναβλέπειν, αὐτός, ὦ ἱεροφάντα, ὑπήχει καὶ 

ἐπιστάτει χαὶ ἐγχρίων μή ποτε ἀπείπῃς, ἕως ᾿ἐπὶ τὸ χεχρυμμένον ὁ 

ἱερῶν λόγων φέγγος ἡμᾶς μυσταγωγῶν ἐπιδείξῃς τὰ κατάχλειστα χαὶ 

106 ἀτελέστοις ἀόρατα χάλλη. σοὶ μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖν ἐμπρεπές" ψυχαὶ 

δ᾽ ὅσαι ϑείων ἐρώτων ἐγεύσασϑε, χαϑάπερ ἐκ βαϑέος ὕπνου διαναστᾶ- 

σαι χαὶ τὴν ἀχλὺν ἀποσχεδάσασαι πρὸς τὴν περίβλεπτον ϑέαν ἐπείχϑητε 

μεϑέμεναι τὸν βραδὸν χαὶ μελλητὴν ὄχνον, ἵν᾽ ὅσα ϑεάματα χαὶ ἀχού- 10 

σματα τῆς ὑμετέρας ἕνεχα ὠφελείας ὃ ἀγωνοθέτης εὐτρέπισε χατα- 

νοήσητε. 

100 (21.) Μυρία μὲν οὖν ἐστιν ἀοίδιμα τῶν πρὸς ἐπίδειξιν, ἕν δ᾽ 

οὖν χαὶ τὸ λεχϑὲν πρὸ μιχροῦ" τὸν μὲν γὰρ γένει πάππον τοῦ ἀσχὴη- 

τοῦ πατέρα εἶπε τὸ λόγιον, τῷ δ᾽ ὡς [ ἀληϑῶς πατρὶ τὸ τοῦ γεννή- νΡ. θ6- 

σαντος οὐχ ἐπεφήμισεν ὄνομα. λέγει γάρ’ . ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ 16 

τοῦ πατρός σου“ --- Οχαΐτοι πάππος οὗτος ἦν --- χαὶ παλιν ,.ὁ ϑεὸς 

107 ᾿Ισαάχ“ (θη. 28, 13), εἶτ᾽ οὐ προστίθησι ,τοῦ πατρός σου“. οὔχουν 

ἄξιον τὴν τούτων αἰτίαν ἐρευνῆσαι; πάνυ γε. τίς οὖν ἐστι, μὴ παρέρ- 

ως σχοπήσωμεν. τὴν ἀρετὴν ἢ φύσει ἣ ἀσχήσει ἣ μαϑήσει περι- Ἃ 

γίνεσθαί φησι, διὸ χαὶ τρεῖς τοὺς γενάρχας ᾿ τοῦ ἔϑνους σοφοὺς 

.-....ὄ-..-.--.-....-. ὁ... .-.--.-.. 

1 διάνοιαν ΟΒῊ!Ρ: τὴν διάνοιαν Η3, διανοίᾳ ΜΑ ὀξυδορχῇσαι ἩΡ, ὀξυδερκῆσαι 
Οσξ 2 φυσιογνωμονεῖν ΕΗΡ: φύσει εὐγνωμονεῖν ΜΑ, φησὶν ἀγνωμονεῖν α 
8 ἐφορμᾶν α χἂν] χαὶ 6 ᾿χἂν ἡμεῖς ομ!. ἢ τῆς οι. Μ 
ὃ. 4 σπουδάζομεν Α 4 δυνάμεϑα Λα ὦ ἱεροφάντα ΜΑ: ὁ ἱεροφάντης 
οοἰογὶ ὑπήχει 8ετίρϑὶ: ὑφήχει Μ, ὑφηχεῖ Α, ὑπηχεῖ οδίοτὶ ὅ ἐπι- 
στάτει Μ: ἐπὶ στάσει Α, ἐφίσταται εοἰθτί ἐγχρίων ΑΘΕῊΣ: ἐγχρείων ΜΗ!Ρ 
ἀπείπη Α 0 ἱερῶν ΜΑ (αἱ, ςοηϊ. Μδηρ.): ἱερὸν οοίοτὶ ἐπιδείξη ΟΗ, ἐπι- 

δείξει ΕΡ τὰ ῥΡ6Γ ΘΥγογθα) οὁη]. Μίδη. χάλλιστα ΟΕῊΡ, ἴὰπὶ 8ραΐῖ. 2 |1{{- ἃ 

8. 9 διαναστὰς Α 9 χαὶ ΜΑ Ρα].: οπγ. οοἰοτὶ ἀποσχεδάσασαι ΜΑῈΡ Ραὶ.: 

ἀποσκεδάσασϑε ΑΗ, πὰ χαὶ ααἀ. (43, τα8. ἴῃ Η περίβλητον ΜΑ, περίχλυτον ΡΔ]., 
περιμάχητον οοηϊοΐο 10 μεϑέμενοι Α μελλητὸν Μ, μελητὴν ΟΕ 

11 ἡμετέρας Α Τυγη. εὐτρέπισε Οοἢπ: ηὐτρέπισε ΜΑΗ͂, εὐτρέπισται ΟΕ, ηὐτρέ- 
πισται Ρ 10 ἐφήμισεν ΕΡῚ, εὐφήμισεν Η 17 σου οη. ΟΕῊΡ 
18 οὐχοῦν ΜΑΡ 19 τί α ᾿ 20 σχοπῶμεν Α,, ἰοτί. τθοΐθ μαϑήσει 
ἢ ἀσχήσει ἰγαη8ρ. (ΚΕ 20. 21 παραγίνεσϑαί Τυτη. 21 φησί ΜΑΟ (ςοπὶ. 
Μδῃρ.): φασί ΕῊΡ 

8--- 10 χαϑάπερ --- ὄχνον Ρ]. [0]. 28ν. 
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πᾶντας ἀνέγραφεν, ἀπὸ μὲν τῆς αὐτῆς οὐχ δὁρμηϑέντας ἰδέας, πρὸς δὲ τὸ 

αὐτὸ τέλος ἐπειχϑέντας. ὃ μὲν γὰρ πρεσβύτατος αὐτῶν ᾿Αβραὰμ 168 

ἡγεμόνι ὁδοῦ τῆς πρὸς τὸ χαλὸν ἀγούσης ἐχρήσατο διδασχαλίᾳ, ὡς ἐν 

ἑτέροις, ὡς ἄν οἷόν τε ἢ, δείξομεν, ὁ δὲ μέσος ᾿Ισαὰχ αὐτηχόῳ χαὶ αὐτο- 

5 μαϑεῖ τῇ φύσει, ὃ δὲ τρίτος ᾿Ιαχὼβ ἀσχητικαῖς μελέταις, χαϑ᾽ ἃς οἵ 

ἔναϑλοι χαὶ ἐναγώνιοι πόνοι. τριῶν οὖν τρόπων ὑπαρχόντων, ἐξ ὧν 109 

σοφία περιγίνεται, τοὺς ἄχρους μάλιστα συμβέβηχεν ἡνῶσϑαι’: τὸ γὰρ 

ἀσχήσει ἔγγονον τοῦ μαϑήσει, τὸ δὲ φύσει συγγενὲς μὲν --- ὑποβέβλη- 

ται Ἰὰρ ὡς ῥίζα πᾶσιν --- ἀνανταγωνίστου δὲ χαὶ ἑτοίμου γέρως 

10 ἔλαχεν. ὥστε εἰχότως ᾿Αβραὰμ ὁ βελτιωϑεὶς διδασχαλίᾳ πατὴρ ᾿Ιακὼβ 170 

λέγεται, τοῦ μελέτῃ συγχροτηϑέντος, οὐχ ἄνϑρωπος ἀνθρώπου μᾶλλον 

ἢ δύναμις ἀχουστικὴ πρὸς μάϑησιν ἑτοιμοτάτη δυνάμεως ἀσχητιχῇς 

χαὶ ἐπιτηδείου πρὸς ἄϑλησιν. ἐὰν μέντοι ὁ ἀσχητὴς οὗτος εὐτόνως 17] 

δράμῃ πρὸς τὸ τέλος καὶ τηλαυγῶς ἴδῃ ἃ πρότερον ἀμυδρῶς ὠνειρο- 
18 πόλει, μετατυπωϑεὶς τῷ χρείττονι χαραχτῇρι χαὶ προσαγορευϑεὶς ᾿Ισραήλ, 

ὁ ϑεὸν δρῶν, ἀντὶ τοῦ πτερνίζοντος ᾿Ιακὼβ πατέρα οὐκέτι τὸν μαϑόντα 

Αβραάμ, ἀλλὰ τὸν φύσει γεννηθέντα ἀστεῖον ᾿Ισαὰχ ἐπιγράφεται. 

ταῦτα δὲ οὐχ ἐμός ἐστι μῦϑος, ἀλλὰ χρησμὸς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγεγραμ- 115 
μένος στήλαιςξ. οιἀπάρας“ γάρ φησιν ,᾿Ισραὴλ αὐτὸς χαὶ πᾶντα τὰ 

Ὃ αὐτοῦ ἦλθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὄὅρχου, καὶ ἔϑυσε ϑυσίαν τῷ ϑεῷ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισαάχ“ ((οη. 46,1). ἀρ᾽ ἤδη χατανοεῖς, ὅτι οὐ περὶ 

φϑαρτῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽, ὡς ἐλέχϑη, περὶ φύσεως πραγμάτων ἐστὶν 

ὃ παρὼν λόγος; ἰδοὺ γὰρ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον τοτὲ μὲν Ἰαχὼβ ὀνομά- 

ζεται πατρὸς ᾿Αβραάμ, τοτὲ δὲ ᾿Ισραὴλ πατρὸς ᾿Ισαὰχ χαλεῖται διὰ 
26 τὴν ἠχριβωμένην αἰτίαν. 

(2ῶ8.) Εἰπὼν τοίνυν ,ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός 118 
σου καὶ ὃ ϑεὸς ᾿Ισαὰχ΄“ ἐπιφέρει’ ,μὴ φοβοῦ“ (ἄϑθη. 28,18), κατὰ τὸ 
ἀχόλουθον: πῶς γὰρ ἔτι φοβηϑησόμεϑα, τὸ φόβου χαὶ παντὸς πάϑους 

1] πάντας ΜΑ: πολίτας οοίοτὶ ἀνέγραφεν Μ: ἀνέγραψεν ΟΕῊΡ, ἀναγέγραφεν Α, [οτί. 
τοοῖθ 4 ἂν οι. Μ ἡ οἴη. Α, ἦν Τυτη. δείξωμεν ΑΕῊΡ, ἐδείξαμεν Ταγη. 
μεσαίτατος ΟΕ ῊΡ 6 χαὶ] χαὶ οἱ Αα ἵ παραγίνεται Τυτζη. 8 ἔχγονον 
ΟΘΕῊΡ 9 ἀνταγωνίστου ἃ 10 βελτιωϑεὶς εἰς διδασχαλίαν ΟΕ ῊΡ 
12 δηΐθ πρὸς δάά. ἢ χαὶ Α 18 αἴσϑησιν ἈΑΕῊΡ οὕτως Μ συντόνως 
Ὁθη0 οοηΐ. Μδηρ. 14 τὸ οὐ. διαυγῶς ἈΕῊΡ 14. 1 ἀερ, ἴυπ τΆ8., 
ὁπόλει Ρ 18 δὲ ου. ἀΕῸΡ ἱεραῖς ο!. ΜΑ 18. 19 ἀναγεγραμμέναις Α 
στήλαις ἀναγεγραμμένος ἰτδῆβϑρ. Μ 19 αὐτὸς οη!. ΗΡ 21 ἀρα δὴ ΑΕῊΡ 
28 ὁτὲ ΟΕῊΡ 24 ργὴυβ πατρὸς} πρὸς Εὶ ὁτὲ ΕΗῊΡ ᾿Ισαὰχ οι. Εὶ 21 ὁ 
ο. ΜΑ 21. 28 τἀχόλουϑον ΑΕῊΡ 28 ὅτι α φοβησόμεϑα ΕΗ τὸ οὔ. Α 

ῬΒΠοαΐΘ ορθγα τοὶ. ΠΙ. 16 
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λυτήριον σὲ τὸν ὑπερασπιστὴν ὅπλον ἔχοντες: ὃς χαὶ [ τοὺς ἀρχετύπους ρ. 64 

τῆς παιδείας ἡμῶν τύπους ἀδηλουμένους ἐμόρφωσας, ἵν᾿ ἐμφανεῖς ὦσιν, 

᾿Αβραὰμ μὲν διδάξας, ᾿Ισαὰχ δὲ γεννήσας " τοῦ μὲν γὰρ ὑφηγητής, τοῦ 

δὲ πατὴρ ὑπέμεινας ὀνομασϑῆναι, τῷ μὲν τὴν γνωρίμου τάξιν, ᾿τῷ δὲ 

1τ4 τὴν υἱοῦ παρασχών. διὰ τοῦτο καὶ τὴν γῆν, λέγω δὲ τὴν παμφορω- ὁ 

τάτην χαὶ εὐχαρποτάτην ἀρετήν, ἐφ᾽ ἧς χαϑεύδει ὁ ἀσχητὴς ἀναπαυό- 

μενος τῷ τὸν μὲν αἰσϑήσεως χοιμᾶσϑαι βίον, τὸν δὲ ψυχῆς ἐγρητορέ- 

ναι, δώσειν ὁμολογεῖς (θη. 28, 13), ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὴν εἰρηνι- 

χὴν ἀνάπαυσιν, ἣν οὐχ ἄνευ πολέμου χαὶ τῶν ἐν πολέμῳ ταλαιπωριῶν 

εἵλετο, οὐχ ὅπλα βαστάζων χαὶ ἀνθρώπους ἀναιρῶν, ἄπαγε, ἀλλὰ τὸ 10 

118 ἀντίπαλον ἀρετῆς παϑῶν χαὶ χαχιῶν στῖφος χαϑαιρῶν. τὸ δὲ σοφίας 

γένος ἄμμῳ γῆς (014. 14) ἐξομοιοῦται διά τ πληϑὺν ἀπερίγραφον, 

χαὶ διότι τὰς μὲν τῆς ϑαλάττης ἐπιδρομὰς ἢ ὑποταίνιος ἄμμος ἀνα- 

χρούεται, τὰς δὲ τῶν ἁμαρτημάτων χαὶ ἀδιχημάτων ὁ παιδείας λόγος. 

οὗτος δὲ χατὰ τὰς ϑείας ὑποσχέσεις ἄχρι τῶν περάτων τοῦ παντὸς 1ὅ 

εὐρύνεται χαὶ τὸν ἔχοντα ἀποφαίνει τῶν τοῦ χόσμου χληρονόμον μερῶν, 

φϑάνοντα πάντῃ, πρὸς τὰ ἑῴα, πρὸς τὰ ἑσπέρια, τὰ χατὰ μεσημβρίαν, 

τὰ προσάρχτια’ λέγεται γάρ, ὅτι ,πλατυνθϑήσεται ἐπὶ ϑάλασσαν χαὶ 

110 λίβα καὶ βορρᾶν καὶ ἀνατολάς“ (δ]ὰ. 14). ἔστι δ᾽ ὃ ἀστεῖος οὐχ 
ἴδιον μόνον ἀλλὰ χαὶ χοινὸν ἀγαϑὸν ἅπασιν, ἐξ ἑτοίμου τὴν ἀφ᾽ ἕαυ- 90 

τοῦ προτείνων ὠφέλειαν. ὡς γὰρ ἥλιος ἁπάντων ἐστὶ φῶς τῶν ὄψεις 

ἐχόντων, οὕτω καὶ ὃ σοφὸς τῶν ὅσοι λογιχῇς χεχοινωνήχασι φύσεως" 

(29.) ,,»,ἐνευλογηϑήσονται γὰρ ἐν σοὶ“ φησί͵ πᾶσαι αἱ φυλαί“ (1014. 14). 

171 ὃ δὲ χρησμὸς οὗτος ἐφαρμόττει χαὶ αὐτῷ τινι πρὸς ἑαυτὸν χαὶ 

2 ἐφήρμοσας ΟΕῊΡΙ ἐμφανεῖς ΜΑ: ἐπιφανεῖς οοἰοτὶ 4 ὑπομείνας ΟΕ ῊΡ 
γνώριμον Ρ ὅ ρῥγμηυ τὴν] τοῦ Ρ 6 χαὶ εὐχκαρποτάτην οὔ. ΕΕῊΡ 
8 δοῦναι Α ὡμολόγησεν ΑἙῊΡ, ὡμολόγησας οοηὶ. Μϑῃρ. 10 ἄπαγε οῃι. 
ΜΑ 11 χαϑαίρων ΕΡ τὸ] τῶ α 18 τῆς οὔ. Α ἡ οὐ. ΟΕῊΡ 
ὑπόνιος Α, ὑποτένιος οθίοτὶ 18. 14 ἀναχρούει ΑΕῊΡ 15 τὰς ο. Μ 

τ 
16 ἔχοντα] ἔσχατον Ρ 11 πάν χαὶ πρὸς Ρ̓ 19 λίβαν Α 20 ἀΐδιον Α 
χαὶ ὁπ). Α 20. 21 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ὠ: ἀφ᾽ αὑτοῦ ΑΗΡ, ἀπ᾽ αὐτοῦ ΜΑΕΝ 22 οὗ- 
τω Ὁ Αμπίοῃ.: οτῃ. (064. Ν ὃ οῃ. ΗΡ! 28 ἐν οα. ΟΕΡ, ἐν σοὶ 

οῃ. Ν 

19---248.11 Ν᾽ [0]. 180ν: ἔστι δὲ --- ϑεόν. 19--21] ὈΠΚῸΒ ροβί Ἰοσῦμι δὰ 

Ρ. 343,38 αἰ]αίαπι: ὁ γὰρ ἀστεῖος χοινὸν ἀγαθόν ἐστιν ἅπασιν (ἅπασιν οἴῃ. Ὦ1), ἐξ -- 
ὠφέλειαν. 21. 22  [ο]. 144ν Ληΐομ, Με 1888 1 80 ς0]. 988: ὥσπερ γὰρ ὁ 
ἥλιος --- φύσεως. 
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ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον. ἐάν τε γὰρ ὃ ἐν ἐμοὶ νοῦς ἀρετῇ τελείᾳ χαϑαρϑῇ, 

χαὶ αἱ τοῦ περὶ ἐμὲ γεώδους φυλαὶ συγχαϑαίρονται, ἃς ἔλαχον αἱ αἰσϑή- 

σεις χαὶ ἢ μεγίστη δεξαμενή, τὸ σῶμα’ ἐάν τέ τις χατ᾽ οἰχίαν ἣ 

πόλιν ἢ χώραν ἣ ἔϑνος γένηται φρονήσεως ἐραστής, ἀνάγχη τὴν οἰχίαν 

5. ἐχείνην χαὶ τὴν πόλιν χαὶ τὴν χώραν χαὶ τὸ ἔϑνος ἀμείνονι βίῳ χρῇ- 

σϑαι. χαθϑάπερ γὰρ τὰ ἐχϑυμιώμενα τῶν ἀρωμάτων εὐωδίας: τοὺς 178 

πλησιάζοντας ἀναπίμπλησι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι γείτονες χαὶ ὅμοροι 

σοφοῦ, τῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ σπῶντες αὔρας ἐπὶ μήχιστον χεομένης βελτιοῦν- 

ται τὰ ἤϑη. 

10 (390.) Μεγίστη δέ ἐστιν εὐεργεσία ψυχῇ πονούσῃ καὶ διαϑλούσῃ 179 

συνοδοιπόρον ἔχειν τὸν ἐφθαχότα πάντῃ ϑεόν: ,,ιἰδοὺ“ γάρ φησιν ,ἐγὼ 

μετὰ σοῦ“ (1014. 16). τίνος οὖν ἂν ἔτι χρεῖοι γενοίμεϑα πλούτου, σὲ 

τὸν ἀληϑείᾳ πλοῦτον ἔχοντες μόνον ,διαφυλάσσοντα ἐν ὁδῷ“ (014.) τῇ 

πρὸς ἀρετὴν ἀγούσῃ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς τομάς; οὐ γὰρ ἕν μέρος 

Μ. ἐστὶ τοῦ λογιχοῦ [ βίου τὸ πρὸς διχαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλην τεῖνον 
16 ἀρετήν, ἀλλὰ μυρία ὅσα, ἐξ ὧν ἔστιν ὁρμωμένους φρονήσεως ἐφιχνεῖ- 

σϑαι. (81.) παγχάλως δὲ εἴρηται χαὶ τὸ ,αἀποστρέψω σε εἰς τὴν 180 

τῆν ταύτην“ (1014.). χαλὸν μὲν γὰρ ἦν, τὸν λογισμὸν ἐφ᾽ ξαυτοῦ 

μείναντα μὴ ἀποδημῆσαι πρὸς αἴσϑησιν" δεύτερος δὲ πλοῦς, ἐφ᾽ ἕαυ- 

ὯἋ τὸν ὑποστρέψαι πάλιν. ἴσως δὲ χαὶ τὸ περὶ ἀφθαρσίας ψυχῆς ὕπαι- 18] 

νίττεται δόγμα διὰ τούτου’ ἀπολιποῦσα μὲν γὰρ τὸν οὐράνιον τόπον, 

ὡς χαὶ μιχρῷ πρότερον ἐλέχϑη, χαϑάπερ εἰς ξένην χώραν ἦλϑε τὸ 

σῶμα. φησὶ δ᾽ οὐ μέχρι τοῦ παντὸς χαϑειργμένην αὐτὴν ὃ γεννήσας 

περιόψεσϑαι πατήρ, ἀλλ᾽ οἶχτον λαβὼν λύσειν τὰ δεσμὰ καὶ ἐλευϑέραν 

1 ἑτέρω πρὸς ἕτερον οἴῃ. Η, δὰ, ἵ, ἰῃ πῃ. 2 αἰί. αἱ οι. ΟΕ ΡΝ 8. 4 οἱ- 
χίαν ἢ χώμην ἢ πόλιν ἣ ἔϑνος Ὁ 4 τὴν] χαὶ τὴν ΒΡ ὅ ἐχείνην ροϑὲ 
πόλιν ἰγΔη8ρΡ08. ἢ) ρῬγϊ συ καὶ] ἣ ἢ χαὶ τὴν χώραν οθ. ΟΕΉΡΝΌ 
χαὶ τὸ ἔϑνος οὐ. Ὁ ὅ. 6 χρήσασϑαι ὮὉ 6 γὰρ οὔ. Α ἰ ἀναπίπλη- 
σι Ρ' 8 σοφοὶ Α σπῶντες} ὄντες Α 10 δ᾽ ἐστὶν ΟΕῊΡΝ 
ἀϑλούση Α 11 πάντα Η 12 ἂν ὁ. Α γενοίμεϑα Τυγη.: γενώμεϑα 
ςοὐα. πλούτου Α: πλοῦτον οοἱοτὶ σὲ οἴῃ. Α 12, 18 ἔχοντες σὲ τὸν 
ἀληϑεία μόνον πλοῦτον ΟΕῊΡ 14 μέτρον Ὁ 15 πρὸς] πρὸς τὴν Εὶ 
16. 11 ἐξικνεῖσθαι ἈΔΕῊΡ 18 ἦν οπι. Εὶ ἀφ᾿ α αὑτοῦ Μ 19 μὴ) 
χαὶ Τυτη. ἐφ᾽] ὑφ᾽ Α, πρὸς ΗΡ 19, 20 ἐφ᾽ ἑαυτήν 1,3 αὑτὸν Μ 
21 τούτων ΘῊΡ, τοῦτο Καὶ οὐρανὸν Εὶ 22 μιχρὸν ΟΕΡ 28 χαϑειρ- 
μένην Α 24 λύσιν Α 

8--6 ὈΙ, [0]. 38: ΠᾺ [0]. 88ν τοῦ αὐτοῦ ἐχ τῶν ἐν γενέσει ζητουμένων: ἐάν τις --- 

χρήσασϑαι. 

10" 
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ἄχρι τῆς μητροπόλεως ἀσφαλῶς παραπέμψειν χαὶ μὴ πρότερον ἀνή- 

σειν ἣ τὰς διὰ λόγων ὑποσχέσεις ἀληϑείας ἔργοις βεβαιωϑῆναι" ϑεοῦ 
182) γὰρ ἴδιον λέγειν πάντως τὰ γενησόμενα. χαίΐτοι τί τοῦτό φαμεν; 

ἔργων γὰρ ἀδιαφοροῦσιν αὐτοῦ οἵ λόγοι. διαχινηϑεῖσα οὖν χαὶ διανα- 

στᾶσα πρὸς τὰς περὶ τοῦ ὄντος ζητήσεις ἢ ἀσχητιχὴ ψυχὴ τὸ μὲν ὅ 

πρῶτον ὑπετόπησεν εἶναι τὸ ὃν ἐν τόπῳ, μιχρὸν δὲ ἐπισχοῦσα τῷ 

δυστοπάστῳ τῆς σχέψεως περιδεὴς γίνεται χαὶ μετανοεῖν ἄρχεται. 

188 ,ἐξηγέρϑη“ γάρ φησιν͵, Ιαχὼβ χαὶ εἶπεν, ὅτι ἔστι χύριος ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐχ ἥἤδειν“ (014. 16). κχαὶ ἄμεινον ἦν, εἴποιμ᾽ ἄν, 
ἀγνοεῖν ἢ ἕν τινι ϑεὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τὸν περιέχοντα αὐτὸν ἐν 10 

χύχλῳ τὰ παντα. 

184 (32.) Διχαίως οὖν ἐφοβήϑη χαὶ εἶπε ϑαυμαστιχῶς: ,ὧὡς φοβερὸς 

ὃ τόπος οὗτος“ (014. 117). ὄντως γὰρ τῶν ἐν φυσιολογίᾳ τόπος ἀργα- 

λεώτατος, ἐν ᾧ ζητεῖται, ποῦ χαὶ εἰ συνόλως ἕν τινι τὸ ὄν, τῶν μὲν 

λεγόντων, ὅτι πᾶν τὸ ὑφεστὼς χώραν τινὰ χατείληφε, χαὶ ἄλλων ἄλλην 15 

ἀπονεμόντων, ἢ ἐντὸς τοῦ χόσμου ἣ ἐχτὸς αὐτοῦ μεταχόσμιόν τινα, 

τῶν δὲ φασχόντων, ὅτι οὐδενὶ τῶν ἐν γενέσει τὸ ἀγένητον ὅμοιον, ἀλλὰ 

τοῖς ὅλοις ὑπερβάλλον, ὡς χαὶ τὴν ὠχυδρομωτάτην διάνοιαν ὑὕστερί- 

186 ζουσαν μαχρῷ τῆς χαταλήψεως ὁμολογεῖν ἡττᾶσϑαι. διόπερ εὐϑὺς 

ἀνέχραγεν" οὐχ ἔστι τοῦτο“ (1014.), ὃ ἐδόξασα, ὅτι ἔστι κύριος ἕν τῷ 30 

τόπῳ“ (101ἀ.10)" περιέχει γάρ, ἀλλ᾽ οὐ περιέχεται χατὰ τὸν ἀληϑῇ λόγον. 
[4 

τοῦτο δὲ τὸ δειχνύμενον χαὶ ὁρατόν, ὁ αἰσϑητὸς οὑτοσὶ χόσμος, οὐδὲν 
“Ὃ 

ἄρα ἄλλο ἐστὶν ἢ οἶχος ϑεοῦ (1014.), μιᾶς τῶν τοῦ ὄντος δυνάμεων, 

186 χαϑ᾽ ἣν ἀγαθὸς ἦν. τὸν ὃὲ χόσμον οἶχον ὠνόμασε χαὶ πύλην τοῦ 

πρὸς ἀλήϑειαν οὐρανοῦ (1014. 11) προσεῖπε. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστί; τὸν ἐχ 25 

2 διὰ οτ!. ΤΌτη. ὑπομνήσεις ἩΡ 3 τὰ οι. ΟΗΙ͂ΡΙ τοι ο". ΜῺΑἪ 
4 ἀδιαφοροῦσιν ΜΔ: διαφέρουσιν ΑΕῊΡ, δῃηΐο ᾳυοὰ οὐ δαὰ. Η3 διαχκινηϑεῖσαν Α 
4, 5. διαναστᾶσαν ὃ μὲν ου. Καὶ 6 ὑπετόπησεν τὸν ϑεὸν ἐν Ν 8 γάρ 

οω. ΜΑ ἔστη Μ τῷ οὔ. Καὶ 10 τὸν ϑεὸν ΟΕῊΡΝ 
ὑπολαβεῖν ΕΕῊΡΝ 18 οὕτως Ν,, οὗτος οοηΐ. Μδηρ. 16 ὑφεστὸς Η2 
16 μετὰ κόσμον Ρ(Η ἢ) 11 ἀγέννητον ΑΟΕΝ ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ ΟΕῊΡΝ 
20 ἐδόξασας Α ἔστι ὁ. Α τῷ οοαὰ. Ν, ἴῃ τᾶ8. Η, οὔ Τυγῃ. 21 ἀληϑι- 

νὸν ΗΡ 22 δὲ οῃ. ΟΕΉΗΡΝ, δὴ Α 28 ἄρα] ἔτι ΗἸΡ ὄντος] ὄντως 
ϑεοῦ [,Υ 25 προεῖπε Η!Ρ' δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ΕΝ τὸν ἐκ οὐ. Ν 
τὸν] τῶν Α 

4 -- 240, 11 Ν [0]. 151τ- διαχινηϑεῖσα --- ἅλις. 106 εἴ. Ερίοσυγοδ ῥ. 340, 838. 
242, ὃ. 
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τῶν ἰδεῶν συσταϑέντα, ἐν τῷ χειροτονηϑέντι χατὰ τὰς ϑείας χορηγίας, 

549 ΜΝ. χόσμον νοητὸν [ οὐχ ἕνεστιν ἄλλως χαταλαβεῖν ὅτι μὴ χατὰ τὴν τοῦ 

αἰσϑητοῦ χαὶ δρωμένου τούτου μετάβασιν. οὐδὲ γὰρ ἄλλο τῶν ὄντων 187 

οὐδὲν ἀσώματον ἐννοῆσαι δυνατὸν ὅτι μὴ τὴν ἀρχὴν λαβόντας ἀπὸ 

σωμάτων: ἠρεμούντων μὲν γὰρ ἐνοήϑη τόπος, χρόνος δὲ χινουμένων, 

σημεῖα δὲ χαὶ γραμμαὶ χαὶ ἐπιφάνειαι χαὶ συνόλως πέρατα ἀπὸ τῆς 
ἐξωτάτω περιχειμένης οἷον ἀμπεχόνης. χατὰ τὸ ἀνάλογον οὖν χαὶ ὃ 188 
νοητὸς ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ κόσμος ἐνοήϑη, πύλη τις ὧν ἐχείνου. ὡς 

γὰρ οἱ βουλόμενοι τὰς πόλεις ϑεάσασθαι διὰ πυλῶν εἰσίασιν, οὕτως 

10 ὅσοι τὸν ἀειδῇ χόσμον χαταλαβεῖν ἐθέλουσιν, ὑπὸ τῆς τοῦ ὁρατοῦ 

φαντασίας ξεναγοῦνται. [ὁ δὲ νοητῆς ὑποστάσεως χόσμος ἄνευ ἧἥστινοσ- 

οὖν σχημάτων ὄψεως, μόνης δὲ διὰ τῆς ἀρχετύπου ἰδέας τῆς ἐν τῷ 

διαχαραχϑέντι πρὸς τὸ ϑεαϑὲν αὐτῷ εἶδος ἄνευ σχιᾶς μεταχληϑήσεται, 

πάντων αὐτῷ τειχῶν χαὶ πάσης πύλης ἀπαρϑέντων εἰς τὸ μὴ ἀπό 

τινος ἀϑρῆσαι, ἀλλ᾽ αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλέχτῳ τινὶ χαὶ δυσερμηνεύτῳ 

ϑέᾳ διιδεῖν χάλλος ἀναλλοίωτον. 

(88). ΠΙΕερὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐφαρμόζει δὲ τῷ αὐτῷ εἴδει 189 

χαὶ ἕτερος ὄνειρος, ὃ περὶ τῆς ποιχίλης ἀγέλης, ὃν περιαναστὰς ὁ φαν- 

τασιωϑεὶς διηγεῖται φάσχων᾽ ,εἶπέ μοι ὃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ χαθ᾽ ὕπνον" 

Ὁ ᾿Ιαχώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα" τί ἐστι; χαὶ εἶπεν’ ἀναβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς 

σου χαὶ ἴδε τοὺς τράγους καὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρό- 

βατα χαὶ τὰς αἶγας διαλεύχους χαὶ ποιχίλους χαὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς. 

ἑώραχα γὰρ ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ. ἐγώ εἶμι ὃ ϑεὸς ὃ ὀφϑείς σοι ἐν 

τόπῳ ϑεοῦ, οὗ ἤλειψας μοι στήλην χαὶ ηὔξω μοι εὐχήν. νῦν οὖν 

σι 

1 ψι 

1 ἐν τῷ (αἰσϑητῷ, χαραχϑέντα χατὰ τὰς ϑείας χάριτας οοηϊοῖο, πἰδὶ ροί8 ἰηΐογρο]αίδ δυπὶ 
(νυ. δα τη. 11); χειροτεχνηϑέντι κατὰ τὰς ϑείας χειρουργίας εοῃΐ. ΜατκΙΔ 4, διαχαραχϑέντι 

χατὰ τὰς ϑείας σφραγῖδας Μδηρ. 2 ἔστιν Ν χατὰ τὴν ΜΑΡ(Η"): τὴν ΑΕΝ, 
ἐχ τῆς Η3, κατὰ τὴν (ἀπὸ, οΟΠΪ οἷο ὃ μετανάβασιν (4, μεταναβάσεως Η9 
οὐδὲ] οὐδὲν Α 4 οὐδὲν οπι!. ΑΕῊΡ ἀσωμάτων Ο 1 ἐξωτά- 
τῆς Α ἀμπεχομένης Η 8 πύλης ὄντος ἐχείνου Ἤοοηΐ. Μδηβ.. (δ) πύλη τις 

ἦν ἐχείνου σοηϊοὶο 9 βουλόμενοι οτ!. α 9.10 οὕτως ὅσοι ΜΑ, ἴῃ τ88. Ρ2: χαὶ 
χαϑὼς 6, χαὶ ὥσπερ ΕΝ, οὕτως καὶ οὗ ἰῃ τα8. Η3 10 ἀηδῆ Μ, ἀεὶ δὴ Α 
τοῦ οὔ. ΕἸ, ἀοράτου ΜΑ 11---16 οαιθηαδίϊομθ δοϑίϊμθο, αυΐα ἢδθ0 680- 
Ἰοβιϊ8 υτοΐβ ἰὩδΔρῸ ἃ οὨγίβιϊδηο ἰηίογροϊδία υἱάθίγ 11. 12 ἤ τινοσοῦν Εἰ, εἰς τι- 

νοσοῦν Ρ (εἰς ΡΆ5, υἱ νἱὰ.) οὑτινοσοῦν σχήματος ἃ 19 διὰ οι. αὶ 

18 εἶδος αὐτῶ Ν 14 ἀρθέντων ΘΕῊΡΝ 14. 15 ἀπ᾽ εἰχόνος οοηὶ. Μδηᾷ. 
16 διιδεῖν Μ, δ᾽ ἰδεῖν Α: ἰδεῖν οοἰοτὶ Ν 11 δὴ ΜΑ: οὖν Ρ, οι. ΟΕῊΝ 
18 ὄνπερ ἀναστὰς Υ 20 εἶπεν] εἶπέ μοι ΑΕῊΡ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς α 21 σου οω. ΟΕ 28 σοι οὔ. Τυτη. δἰίογυ ὁ οὐ. 

24 τύλην (810) Α εὔξω ΕΡ' 
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ἀνάστηϑι χαὶ ἔξελθε ἐχ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελϑε εἰς τὴν γῆν τῆς 

190 γενέσεώς σου, χαὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ“ (θη. 81, 11---18.λ. ὁρᾷς ὅτι 

ϑεοπέμπτους ὀνείρους ἀναγράφει ὃ ϑεῖος λόγος οὐ μόνον τοὺς χατὰ τὸ 

πρεσβύτατον τῶν αἰτίων προφαινομένους, ἀλλὰ χαὶ τοὺς διὰ τῶν ὑπο- 

φητῶν αὐτοῦ χαὶ ὁπαδῶν ἀγγέλων, οἱ ϑείας χαὶ εὐδαίμονος μοίρας ὅ 

19] πρὸς τοῦ γεννήσαντος ἠξίωνται πατρός. σχόπει μέντοι καὶ τὸ ἀχόλου- 

ὃον. ὃ ἱερὸς λόγος τοῖς μὲν ὡς βασιλεὺς ἃ χρὴ πράττειν ἐξ ἐπιταγ- 

ματος παραγγέλλει, τοῖς δὲ ὡς γνωρίμοις διδάσχαλος τὰ πρὸς ὠφέλειαν 

ὑφηγεῖται, τοῖς δὲ ὡς σύμβουλος γνώμας εἰσηγούμενος τὰς ἀρίστας τὸ 

συμφέρον ἐξ ἑαυτῶν οὐχ εἰδότας μεγάλα ὠφελεῖ, τοῖς δὲ ὡς φίλος 10 

ἐπιειχῶς χαὶ μετὰ πειθοῦς πολλὰ χαὶ τῶν ἀρρήτων ἀναφέρει, ὧν οὐ- 

105 δένα τῶν ἀτελέστων ἐπαχοῦσαι ϑέμις. ἔστι [ δ᾽ ὅτε χαὶ πυνθανεταί ρ. ΕἸ"ν 

τινων, ὥσπερ τοῦ ᾿Αδάμ’ , ποῦ εἴ“ (θη. 8, 9), πρὸς ὃ ἀποχρίναιτ᾽ ἂν 

τις οἰχείως, οὐδαμοῦ“, τῷ τἀνθρώπεια πάντα ἐν ὁμοίῳ μὴ μένειν, ἀλλὰ 

χινεῖσθϑαι χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι χαὶ τοῖς ἐχτός.. ανίδρυτοι μὲν γὰρ οἱ 16 

λογισμοί, φαντασίας ἀπὸ τῶν αὐτῶν πραγμάτων οὐχὶ τὰς αὐτὰς ἀλλ᾽ 

ἐναντίας ἔχοντες, ἀνίδρυτον δὲ χαὶ τὸ σῶμα, ὡς μηνύουσιν αἱ ἐχ βρέ- 

φους ἄχρι γήρως τῶν ἡλιχιῶν ἁπασῶν τροπαί, ἀνίδρυτα δὲ χαὶ τὰ 

198 ἐχτὸς ἐπῃωρημένα φορᾷ τύχης ἀεὶ σαλευούσης. (84.) ἐπειδὰν μέντοι 
πρὸς τὸ τῶν φίλων ἔλθῃ συνέδριον, οὐ πρότερον ἄρχεται λέγειν ἢ 30 

ἔχαστον αὐτῶν ἀναχαλέσαι χαὶ ὀνομαστὶ προσειπεῖν, ἵνα τὰ ὦτα ἀνορ- 

ϑιάσαντες, ἥσυχία χαὶ προσοχῇ χρώμενοι, τῶν ϑεσμῳδουμένων εἰς 

ἄληστον μνήμην ἀχούωσιν: ἐπεὶ χαὶ ἑτέρωϑι λέγεται’ ,σιώπα χαὶ 

194 ἄχουες (θουΐ. 21, 9). τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ μὲν τοῦ βάτου Μωῦσῆς 
ἀναχαλεῖται ---Ῥ οὡς γὰρ εἶδες φησίν οὔτι προσάγει ἰδεῖν, ἐχάλεσεν 25 

’ αὐτὸν χύριος ἐχ τοῦ βάτου λέγων: Μωυσῇ, Μωυσῇ. ὃ δὲ εἶπε" τί 

1 χαὶ ἔξελθε οὐ. 6 2 γεννήσεως ΜΑ 3. ϑεοπόμπους ἘΡ' 
4 τῶν αἰτιῶν ν, τὸ αἴτιον οοηΐ. Μδηρ. 4. ὅ προφητῶν ΜΑ 6 ἠξίω- 
ται α 8 γνώριμος ΟΕῊΡ 9 τὸ] τοὺς τὸ Υ 10 αὑτῶν Ὁ 
μέγα ἩΡ 11 χαὶ καταπειϑοῦς Ρ πολλὰ] ἀλλὰ 6 ὧν] οὖν Ρ, 
ΤΌΓΘΌΒ ἀ6]. 11. 12. οὐδὲν (οὖν δα. Ε2) αὐτῶν ἀτέλεστον (ἀτελὲς 6) ΟΕῊΡ 

18 ποῦ ΜΑ: τὸ ποῦ αΕῊΡ 18. 14 προσαποχρίνεται τ᾿ ἄν τις οἰχεῖος Α 
18 ὃ] ὃν Η2, ο". Α ἀποκχρίνετ᾽ ΟΕ 14 τῷ οα!. Ρ τὰ ἀνθρώπεια 
ΔΕῊΡ μὴ ο. Ρ ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ ΠΕῊΡ 156 ἀΐδρυτοι ΑἙῊΡ 
11 ἀίδρυτον ΟῊΡ 18 γήρους (ΟΕ ᾿ ἅπασαι ΘΕῊΡ ἀΐδρυτα ΟῊΡ 
19 ἀπηωρημένα ΑΟὉ, ἴοτί. τοοῖθ 2] αὐτὸν Η 21. 22 ἀϑρήσαντες ΟΕ, ἀϑροί- 

σαντες 1 22 ϑεσπιωδουμένων ΠΟΠΪΟΪΟ 94 μὲν οῃ. ΑΕῊΡ τοῦ] 

τῆς Η Μωσῆς Π 26 χύριος ΜΑ: ὁ ϑεὸς οοἰοτὶ τοῦ] τῆς ΜΑ 
Μωσῇ Μωσῆ ΜΑ 
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ἐστιν; “ (Εχοά. 8,4) --- ᾿Αβραὰμ δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ ἀγαπητοῦ χαὶ μόνου 
παιδὸς ὁλοχαυτώσεως, ἡνίκα τε ἱερουργεῖν ἤρχετο χαὶ ὁπότε δοὺς ἀπό- 

πεῖραν εὐσεβείας ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσαι τὸ αὐτομαϑὲς γένος, ἐπίχλησιν 

᾿Ισαάχ, ἐκωλύϑη: ἀρχομένου μὲν γάρ φησιν, ὅτι ,ὃ ϑεὸς ἐπείραζε 

5 τὸν ᾿Αβραὰμ χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: ᾿Αβραάμ, ᾿Αβραάμ. ὃ δὲ εἶπεν" 

ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπε᾽ λάβε τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, 

τὸν ᾿Ισαάχ, χαὶ ἀνένεγχες, ἤδη δὲ τὸ ἱερεῖον ἐπὶ τὸν βωμὸν 

ἀνενηνοχότος, τότε ,ἐχάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος χυρίου ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 

λέγων" ᾿Αβραάμ, ᾿Αβραάμ. ὁ δὲ εἶπεν: ἰδοὺ ἐγώ. χαὶ εἶπε’ μὴ ἐπι- 
10 βάλῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον, μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν“ 

(ἄρῃ. 22,1. 3. 9---12). εἰς δὲ δὴ τοῦ φιλιχοῦ ϑιάσου χαὶ ὁ ἀσχητὴς 190 

ὧν εἰχότως προνομίας τῆς αὐτῆς ἀξιωϑεὶς ἀναχαλεῖται" , εἶπε γάρ μοι“ 

φησίν ,δὃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ χαϑ᾽ ὕπνον: ᾿Ιαχώ. ἐγὼ δὲ εἶπα" τί 

ἐστιν“ (θη. 31, 11); ἀναχληϑεὶς δὲ προσοχῇ χρῆται, τὰ φανέντα 197 

18 σημεῖα πειρώμενος ἀχριβοῦν, ἔστι δὲ τὰ σημεῖα τῶν λόγων οἷα ϑρεμμά- 

των ὀχεῖαί τε καὶ γενέσεις. ἀναβλέψας“ γάρ φησι «τοῖς ὀφθαλμοῖς 

εἶδα τοὺς τράγους χαὶ τοὺς χριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα χαὶ 

τὰς αἶγας“ (θη. 81, 12). αἰπολίου μὲν δὴ τράγος, ποίμνης δὲ χριὸς 198 

ἡγεμών ἐστι’ τὰ ὃὲ ζῷα ταῦτα δυεῖν λόγων σύμβολα τελείων, ὧν ὁ 
0 μὲν ἕτερος χαϑαίρει χαὶ χενοῖ ψυχὴν ἁμαρτημάτων, ὃ δὲ ἕτερος τρέφει 

χαὶ πλήρη χατορϑωμάτων ἐργάζεται. τοιοῦτοι μὲν οἱ ἢγεμόνες ἐν 

ἡμῖν ἀγελάρχαι λόγοι" αἱ δὲ ἀγέλαι προβάτοις καὶ αἰξὶ φερωνύμως δια- 

τεϑεῖσαι ἄττουσι καὶ προβαίνουσι μετὰ σπουδῆς πρὸς διχαιοσύνην. 

"ὦ 9ὃ 

51. ἀναβλέψας [ οὖν τὸ τέως μεμυχὸς ὄμμα τῆς διανοίας εἶδε τοὺς ἀνα- 199 
25 λογοῦντας τράγοις χαὶ χριοῖς τελείους λόγους ἠχονημένους πρός τε 

] τῆς οῃ. Ρ 4 ἀρχόμενος ΜΑ μὲν γάρ φησιν ΑΕῊΡ: φησὶ γὰρ ΜΑ 
5. δἷ(. Ἀβραὰμ ο. 1 ἀνένεγχαι Α 8 ἀνενηνοχότως ΑΕ τότε] ὅτι 
σοηΐοΐο 11 φιλιχοῦ (3: φιλιαχοῦ οεοἰοτὶ 12 ὧν ΜΑ: ὃν οοίοτὶ 
προνομίας τῆς ΜΑ: προνομιαστὴς Ρ (864 ν ὁοττ.), προοιμιαστὴς (], προνοίας τῆς Εὶ 
ἀξιωϑεὶς οἱ. α 14 ἀναχλιϑεὶς Α 15 τῶν οαι. ΠΕῊΡ 16 γάρ φησι 
6ΗΡ: γὰρ ΜΑΕ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὶ 11 ἴδε οοηϊςῖο 19 δυεῖν Α: δυοῖν Μ, 

δυσὶ οοἰοτὶ 21] οἱ οπ!. Εὶ 22 φερωνύμως Η (π8η. γθ6. Α): φερωνυμοῦσαι ςαἴονὶ 
22, 28 διατεϑεῖσαι Η(Ρ', Ηοοδοῖ. ἴῃ Α): διαϑέσει ΜΑΡ3, διατεϑεὶς ΟΕ, φερωνύμως ἔχουσαι 
διαϑέσει σοηϊοΐο 28 ἄττουσι χαὶ προβαίνουσι Η: ἄττουσαι καὶ προβαίνουσαι εοἰθτί, 
4004. εογναὶ (Ομ βοῦῖ θ6π8 φερώνυμοί εἰσι διαϑέσει 24 τότε ὡς ἩΡ μεμυηχὸς 
Ε, μεμυχὼς ΗΡ τῆς] τὸ Η͂ 

25 84η4ᾳ. εἴ. Απιόγοδ. ἐδ ἵισα παδοι 4,22: νατίδτυιη ΟΥ̓] δἰ ἱἰηδβίϊαϊ ἡ ρτο- 
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μείωσιν ἀδικημάτων χαὶ ὧν χρὴ πράττειν συναύξησιν, πῶς ἐπὶ τὰ 

πρόβατα χαὶ τὰς αἶγας, τὰς ἔτι νέας χαὶ ἁπαλὰς ψυχὰς ἄρτι ἡβώσας 

χαὶ ἄνθει τῷ τῆς ἀχμῆς ὡραϊζομένας, ἀναβαίνουσιν οὐχ ἄλογον ἡδονὴν 

200 διώχοντες, ἀλλ ἀοράτῳ σπορᾷ φρονήσεως χρώμενοι δογμάτων. εὔπαις 

Ἱὰρ ὃ γάμος οὗτος οὐ σώματα συμπλέχων, ἀλλ᾽ εὐφυέσι ψυχαῖς τελείας ὃ 

ἀρετὰς ἁρμοζόμενος. ἐπιβαίνετε οὖν οἱ σοφίας ὀρϑοὶ λόγοι πᾶντες, 

ὀχεύετε, σπείρετε, χαὶ ἣν ἄν ἴδητε ψυχὴν βαϑεῖαν, εὔγειον, παρϑένον, 

μὴ παρέλθητε, χαλέσαντες δ᾽ εἰς τὴν ὁμιλίαν καὶ συνουσίαν ἑαυτῶν 

τελειώσατε χαὶ ἐγχύμονα ἀπεργάσασϑε' τέξεται γὰρ πάντα ἀστεῖα, 

γενεὰν ἄρρενα ,διαλεύχων, ποιχίλων, σποδοειδῶν ῥαντῶνς (ὕθῃη. 10 

51, 10). 

20] (35.) Ἣν δ᾽ ἔχει τῶν γεννημάτων τούτων ἕχαστον δύναμιν, 
ἐρευνητέον. διάλευχοι μὲν τοίνυν εἰσὶν οἱ τηλαυγέστατοι χαὶ ἀριδηλό- 

τατοι, τοῦ ηδιὰς πολλάχις ἐπὶ τοῦ μεγάλου τιϑεμένου, ἀφ᾽ οὔ διάδη- 

λον χαὶ διάσημον τὸ μεγάλως δῆλον χαὶ μεγάλως ἐπίσημον ἔϑος ὀνο- 16 

202 μάζειν ἐστί. βούλεται οὖν τῆς τὸν ἱερὸν σπόρον παραδεξαμένης ψυχῆς 

τὰ πρωτότοχα γεννήματα διάλευχα εἶναι, φωτὶ ἐοιχότα οὐχ ἀμυδρῷ, 

φέγγει δὲ τηλαυγεστάτῳ, οἵα γένοιτ᾽ ἄν ἀφ᾽ ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἄσχιος 

ἐν αἰϑρίᾳ χατὰ μεσημβρίαν αὐγή: βούλεται δὲ χαὶ ποιχίλα οὐ πολυ- 

μόρφου καὶ πολυτρόπου λέπρας ἀχαϑάρτου τρόπον, διὰ γνώμης ἀβεβαι- Ὁ 

ότητα χρησόμενα ἀστάτῳ χαὶ φορουμένῳ βίῳ, ἀλλὰ γράμμασιν ἐγχεχο- 

λαμμένα χαὶ σφραγῖσι διαφόροις, δοχίμοις δὲ πάσαις τετυπωμένα, ὧν 

1 πῶς) ὡς α 2 ἄρτι] καὶ ἄρτι Ρ ὃ ἀναβαίνουσιν ΟΕῊΡ : ἀνάβαίνουσι 
δ᾽ ΜΑ, ἀναβαίνουσιν" ἀναβαίνουσι δ᾽ δοηϊεΐο ᾿ ἡδονῆς Ρ 4 ἀοράτων Α (Μ 
ΟΥ̓Δ Ἶ 4118), ἰὰπι χαὶ δΔηα. ΟΕῊΡ ὃ σώματι 1, 6 ἐργαζόμενος α 
8 δὲ ΑΗΡ, οἱ. Εὶ ἑαυτῶν ΜΑΡΞ: οτ. ὀδέοτ 9 τέξεται ΑΟΕ: τέξετε ΗΡ, 
τετάξεται Μ πάντα) γεννήματα οοπὶ. Μδῃρ. Ροβί πάντα 844, τὰ ΗἹΡ 
10 γενεὰν οῃ. ΜΑ 12 δὲ ΑΕῊΡ ἑχάστων ΗἸἹΡ 18 μὲν οἴῃ. 

ΘΕῊΡ 14 ροδβὶ διὰ δαά. τοῦ ΕἸ, 16 ἐστίν Εὶ βούλετ᾽ ΟΗἹΡ 
18 διαυγεστάτω ἀΕῊΡ οἵα 50Γρδβὶ: οἷα οοαά. 19 ποιχίλα, οὐ (ποιχιλίᾳ) 
οοηΐ. Μίδηρ. 19. 20 πολυμόρφου καὶ πολυτρόπου 80Γρβθὶ: πολυμόρφω καὶ πολυ- 
τρόπω Μ, πολυτρόπω Α, πολυμόρφω καὶ ποιχίλω καὶ πολυτρόπω ΟΕῊΡ 
21 χρησάμενα ΘΕ Ὴ 35, χρησάμενος ΠῚΡ 21. 22 ἐκχεχολαμμένα 6 
22 δοχίμως Α ροβί δὲ δα, δοχίμοις, 564 Γχγβαβ, 46]. ΗΡ 22. 249,1 ὧν 
ἀϊδιότητες ΟΕῊΡ 

ἔθ, 864 1Π]ὰπ ται δὈ ]θπι, υἱγία τη Ρ] τί πιάτα αὐνογϑίίδίθ ι]χϑηΐθῃ, ἐδ Ζαοοῦ 
114,19. 
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αἱ ἰδιότητες ἀναμιχϑεῖσαι καὶ ἀναχραϑεῖσαι μουσιχὴν συμφωνίαν ἐργά- 

σονται. τὴν γὰρ ποιχιλτιχὴν τέχνην ἐνόμισαν μέν τινες οὕτως ἡμε- 208 

λημένον χαὶ ἀφανὲς εἶναι πρᾶγμα, ὥστε ὑφάνταις αὐτὴν ἀνέϑεσαν. 

ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τοὔνομα τέϑηπα, χαὶ μάλισϑ᾽ ὅταν 

5. εἰς τὰ γῆς τμήματα χαὶ τὰς ἐν οὐρανῷ σφαίρας χαὶ ζῴων χαὶ φυτῶν 

διαφορὰς χαὶ τὸ παμποίχιλον ὕφασμα, τουτονὶ τὸν χόσμον, ἀπίδω. τὸν 204 

γὰρ τοῦ πλέγματος παντὸς τούτου δημιουργὸν εὑρετὴν τῆς ποιχιλτιχῇς 

ἐπινοεῖν εὐθὺς ἐπιστήμης ἀναγχάζομαι, χαὶ σέβομαι μὲν τὸν εὑρόντα, 

τιμῶ δὲ τὴν εὑρεϑεῖσαν, τὸ δ᾽ ἔργον χαταπέπληγμαι, χαίτοι μηδὲ 

10 πολλοστὸν μέρος αὐτοῦ δυνηϑεὶς ἰδεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ φανέντος μοι μέρους, 

εἰ δὴ καὶ πέφηνεν, ἀχριβῶς τὸ ὅλον εἰχάζων ἀναλογίας ἐλπίδι. ϑαυ- 300 

Ὁ Μ. μάζω μέντοι χαὶ [ τὸν σοφίας ἐραστήν, ὅτι τὴν αὐτὴν τέχνην ἐπιτετή- 

ὄευχε, πολλὰ χαὶ διαφέροντα ἐχ διαφερόντων εἰς ταὐτὸ συνάγειν χαὶ 

συνυφαίνειν ἀξιῶν. λαβὼν γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς παιδιχῆς γραμματιχῇς δύο 

18 τὰ πρῶτα, τό τε γράφειν καὶ τὸ ἀναγινώσχειν, ἀπὸ δὲ τῆς τελειοτέρας 

τήν τε παρὰ ποιηταῖς ἐμπειρίαν χαὶ τὴν ἀρχαίας ἱστορίας ἀνάληψιν, 

παρὰ δὲ ἀριϑμητιχῇς καὶ γεωμετρίας τὸ ἀνεξαπάτητον ἐν οἷς ἀναλογίας 

χαὶ λογισμῶν ἐστι χρεία, παρὰ δὲ μουσιχῇς ῥυϑμοὺς χαὶ μέτρα τά τε 

ἐναρμόνια καὶ χρωματιχὰ χαὶ διατονιχά, συνημμένα τε αὖ χαὶ διεζευ- 

0 γμένα μέλη, παρὰ δὲ ῥητοριχῆς εὕρεσιν, φράσιν, τάξιν, οἰχονομίαν, 

μνήμην, ὑπόχρισιν, παρὰ δὲ φιλοσοφίας ὅσα τε ἐν ταύταις παραλέλειπται 

χαὶ ἄλλα ἐξ ὧν ἅπας ὁ ἀνθρώπων βίος συνέστηχεν, ἕν ἔργον εὐαν- 

ϑέστατον ἡρμόσατο, εὐμάϑειαν πολυμαϑείᾳ μίξας. χαὶ τὸν τούτου τοῦ 200 

πλέγματος δημιουργὸν ὃ ἱερὸς λόγος Βεσελεὴλ ἐχάλεσεν (Εχοά. 81, 285.) 

1 χαὶ ἀναχραϑεῖσαι ὁ. ΜΑ ἀναχραϑεῖσαι τὩ8. 2 ἴη αΐ. 8579 (οοπΐ. Μδηρ.): 

ἀναχριϑεῖσαι ΑΕῊΡ 2 ποικχιλτιχὴν Μδηφ.: ποιχίλην 6044. 8 ὑφάντες ἴ,. 
ὑφήναντες Τυγη. 4 δὲ ἈΕῊΡ τοὔνομα) τὸν εὑρόντα οοηΐ. Μδηρ. 
μάλιστα ΟΕ 8 (τὰς) ζῴων οοπίοϊο Ἵ πλέγματος οὁπι. ἃ 
παντὸς οῃ. ΟΕΠΡ Ροβί δημιουργὸν δαὰ. χαὶ Η3 10 δὲ τοῦ] τοῦ καὶ 
Τυτγῃ. 11 ἤδη ΑΕῊΉΡ! εἰχάζω Η2 ἀναλογίᾳ καὶ λογισμοῖς οοῃΐ. 
Μδηρ., ἀναλογίας χανόσι σοῃϊοϊο 18 ἐκ διαφερόντων οπ!. Α συνάγειν Μδηῃγ.: 

συνάγων ςοἀά. Ν 16 παρὰ ΜΑ: παρὰ τοῖς ΕἮΡΝ, τοῖς παρὰ α 8|1. τὴν] 

τῆς ΕΝ 18 τῆς μουσιχῆς ΗΡ τὰ] χαὶ Ν τε οαη. ΟΕῊΡΝ 
21 μνῆσιν Η!Ρ' 22 ἕν] εὖ ΕΡΙΝ 28 πολυμάϑειαν ΑΕΉΡΙΝ 
πολυμαϑείᾳ] πολυμάϑειαν α συμμίξας Οχομ. Ο0]]. ΝοΥὶ 148 24 πράγματος 
ΘΟΕῊΡΝ βελσεσαεὴλ ἃν, βελσελεὴλ ΚΕ 

11--.250,4.Ἅ Ν ἴο]. 151ν: ϑαυμάζω --- χατεσχεύασται. 
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ὃς ἑρμηνευϑείς ἐστιν ἐν σχιᾷ ϑεοῦ. τὰ γὰρ μιμήματα οὗτος, τὰ δὲ 
παραδείγματα ἀρχιτεχτονεῖ Μωυσῆς" διὰ τοῦϑ᾽ ὃ μὲν οἷα σχιὰς ὑπε- 

Ἰράφετο, ὃ δ᾽ οὐ σχιάς, αὐτὰς δὲ τὰς ἀρχετύπους ἐδημιούργε! φύσεις. 

207 εἰ δὴ χαὶ τὰ ἅγια ποιχιλτιχῇ τέχνῃ χατεσχεύασται χαὶ ὃ σοφὸς ποιχιλ- 

τὴς μόνος ἐν τοῖς ἱεροφαντηϑεῖσι χρησμοῖς ἀνείρηται (36.) καὶ τὸ ὁ 

τοῦ ϑεοῦ χαλὸν ποίχιλμα, ὅδε ὁ χόύσμος, ἐπιστήμῃ πανσόφῳ τετελεσιούρ- 

γηται, πῶς οὐχ ἄξιον ὡς ἐργαλεῖον τῆς ἐπιστήμης ἀποδέχεσθαι ποιχιλτι- 

208 χήν: ἧς ἀφίδρυμα ἱερώτατον πᾶς ὁ σοφίας οἶχος ἀγαλματοφορήσει καὶ 

χατ᾽ οὐρανὸν χαὶ ἐπὶ γῆς, ἀφ᾽ ἧς ποιχίλων λόγων ἰδέας ὁ ἀσχητὴς 
ἐχπονεῖ- μετὰ γὰρ τοὺς διαλεύχους εὐθὺς τοὺς ποιχίλους εἶδε, παιδείας 1 

209 χόμματι χαραχϑέντας. τρίτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ σποδοειδεῖς ῥαντοί. χαίτοι 

τίς οὐχ ἄν εὖ φρονῶν εἴποι τῷ γένει χαὶ τούτους εἶναι ποιχίλους:; 

ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτῷ περὶ ϑρεμμάτων διαφορᾶς ἢ τοσαύτη σπουδή, 

210 περὶ μέντοι τῆς πρὸς χαλοχἀγαϑίαν ἀγούσης ὁδοῦ. βούλεται γὰρ τὸν 

ἐπὶ ταύτην ἰόντα σποδῷ χαὶ ὕδατι περιρραίνεσϑαι, διότι γὴν χαὶ ὕδωρ 1Ὁ 

λόγος ἔχει φυραϑέντα χαὶ μορφωθέντα πρὸς τοῦ ἀνθρωποπλάστου εἰς 

τὸ ἡμέτερον ἀποχριϑῆναι σῶμα, οὐ χειρόχμητον, - ἀλλὰ φύσεως ἔργον 

211 ἀοράτου. σοφίας οὖν ἐστιν ἀρχὴ μὴ ἐπιλανθάνεσϑαι ἑαυτοῦ, τὰ δ᾽ ἐξ 
ὧν συνεχρίϑη πρὸ ὀφθαλμῶν ἀεὶ λαμβάνειν" οὕτως γὰρ μεγαλαυχίαν, 

τὸ χαχῶν [ ϑεομισέστατον, ἐχνίψαιτ᾽ ἄν. τίς γὰρ εἰς νοῦν θαλλόμενος, ρ. 66 

ὅτι τέφρα καὶ ὕδωρ εἰσὶν αὐτῷ τῆς γενέσεως αἱ ἀρχαί, φυσηϑεὶς ὑπ᾽ 51 

512 οἰήσεως μετέωρος ἀρϑήσεται: διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς μέλλοντας ἱερουργεῖν 

περιρραίνεσϑαι τοῖς λεχϑεῖσιν ἐδιχαίωσεν, οὐδένα ϑυσιῶν ἄξιον νομίσας, 

1 ϑεοῦ)] ποιῶν ϑεός ΜΑ, ποιῶν ϑεοῦ σοῃϊοῖο 2 ἀρχιτέχτονι ΑΕΝ,, ἀρχιτέχτονος 
ἩΡ, ἀρχιτέχτων Τυτη. ροβϑὶ Μωυσῆς δἀὰ. ὄνομα ΟΕῊΡΝ τοῦτ᾽ Ρ, 

τοῦτο ΟΕῊΝ 4 εἰ δὴ Α: χαὶ ἤδη Μά, καὶ εἴδη ΕῊΡΝ 4 χατεσχεύασεν 
6Η2, χατεσχεύαζεν Υὶ χαὶ ὁ σοφὸς ΜΑ: ὁ δὲ σοφίας χῶρος (χώρας Τυτη.) ὁ σηφὸς 
(ὁ σοφὸς οω. Η) ΑΕῊΡ 4. ὃ ποιχιλτιστὴς Α ὅ μόνος Α: μόνον οθἰοτ 
ἐν τοῖς] ἑαυτοὺς Α ἀνήρηται ΑΟΘΗ͂ΙΡ τὸ οἵη. ἀΕῊΉΗ!Ρ: 6 ὁ οἱ. 

Ἶ πῶς ΜΑ: χαὶ πῶς οσοῖοτὶ ἐργαλεῖον ΟΟἢη: μεγαλεῖον 6044. 8 ἧς Ταπι.: οὗ 
ςο4α., ἔοτί. ἰδοῦ βἰδίυθη δ οϑὶ οἶχλχος ΜΑΘΕ: λόγος (ὃς δαὰ. Ηἢ ἫΡ 

χαὶ] τὰ οοηΐϊ. ΜΝίδηρσ. 10 διαλέχτους Α (ὁοτΥ. Ἠοσβοἢ.) 12. οὐχ οα. 

ΕῊΡῚ 18 τοιαύτη ὁσοηϊ. Οὐἢη 14 ἀγούσης οι. ΟΕῊΡ 15. ταύτην 

τ 
Βογ ρ5ὶ: ταῦτα ΜΔ, ταύτη (ΕΗ, ταῦ Ρ ἰόντα Μ: ὅοντα Α, ὄντα σοἰοτὶ 

περιραίνεσϑαι ΟΕ, ᾿ίοπὶ ᾿ἴη. 23 16 τοὺς ἀνθρωποπλάστους (ἀνθρωποπλέχτους ἔ) 
σξΕΗ!Ρι μορφωϑέντα] φυραϑέντα Α (σοτγΓ. ΠΟ686}.) 19 συνεχράϑη Η 
20 χκαχῶν Μ: χαχὸν οοἰοτὶ τί Τυτη. βαλόμενος Α,, ἔοτί. τϑοῖθ 
21] εἰσὶν αὐτῶ τῆς ΜΑ: ἐστὶ Ο, ἐστὶ τῆς ΠΡ αἱ οηη. ΟΕ Ὴ!Ρ 91. 22 ὑτὺ 

οἰχήσεως Α 25. 281,1 ϑυσιῶν --- ἀνθρωπίνην ἴῃ πῖρ. Η3 
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ὃς μὴ πρότερον ἑαυτὸν ἔγνωκε χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην οὐδένειαν χατεί- 

ληφεν, ἐξ ὦν συνεχρίϑη στοιχείων τὸ μηδενὸς ἄξιος εἶναι τεχμηράμενος. 

(81.) τὰ τρία ταῦτα σημεῖα, τὸ διάλευχον, τὸ ποιχίλον, τὸ σποδοει- 218 

δὲς ῥαντόν, περὶ μὲν τὸν ἀσχητὴν ἅτε μήπω τέλειον ἀτελῆ, περὶ δὲ 

5 τὸν τέλειον φαίνεται χαὶ αὐτὰ τέλεια. ὃν δὲ τρόπον, ϑεασώμεθα᾽ τὸν 214 

μέγαν ἀρχιερέα, ὁπότε μέλλοι τὰς νόμῳ προστεταγμένας ἐπιτελεῖν 

λειτουργίας, ὁ ἱερὸς ἐδιχαίωσε λόγος ὅδατι χαὶ τέφρᾳ περιρραίνεσϑαι τὸ 

πρῶτον (χοᾶ. 29, 4) εἰς ὑπόμνησιν ἑαυτοῦ --- χαὶ γὰρ ὃ σοφὸς 

᾿Αβραάμ, ὅτε ἐντευξόμενος ἧει τῷ ϑεῷ, γῆν χαὶ σποδὸν εἶπεν ἑαυτόν 

τὸ (ἄοη. 18, 217) ---, ἔπειτ᾽ ἐνδύεσθαι τὸν ποδήρη χιτῶνα χαὶ τὸ ποιχί- 

λον ὃ χέχληχεν ἐπ᾽ αὐτῷ περιστήϑιον (Εχοά. 29, 8), τῶν χατ᾽ οὐρα- 

νὸν φωσφόρων ἄστρων ἀπειχόνισμα χαὶ μίμημα. δύο γάρ, ὡς ἔοιχεν, 210 

ἱερὰ ϑεοῦ, ἕν μὲν ὅδε ὁ χόσμος, ἐν ᾧ χαὶ ἀρχιερεὺς ὁ πρωτόγονος 
αὐτοῦ ϑεῖος λόγος, ἕτερον δὲ λογικὴ ψυχή. ἧς ἱερεὺς ὁ πρὸς ἀλήϑειαν 

16 ἄνθρωπος, οὗ μίμημα αἰσθητὸν ὁ τὰς πατρίους εὐχὰς χαὶ ϑυσίας ἐπι- 

τελῶν ἐστιν, ᾧ τὸν εἰρημένον ἐπιτέτραπται χιτῶνα ἐνδύεσϑαι, τοῦ παν- 

τὸς ἀντίμιμον ὄντα οὐρανοῦ, ἵνα συνιερουργῇ χαὶ ὁ χόσμος ἀνθρώπῳ 

χαὶ τῷ παντὶ ἄνθρωπος. δύο μὲν οὖν ἤδη, τὸν τε ῥαντὸν χαὶ τὸν 210 

ποιχίλον τύπον, ἔχων ἐπιδέδειχται" τὸν δὲ. τρίτον χαὶ τελειότατον, ὃς 
20 ὀνομάζεται διάλευχος, αὐτίχα σημανοῦμεν. ὅταν εἰς τὰ ἐσωτάτω τῶν 

ἁγίων ὃ αὐτὸς οὗτος ἀρχιερεὺς εἰσίῃ, τὴν μὲν ποιχίλην ἐσθῆτα ἀπαμπί- 

σχεται, λινῆν δὲ ἑτέραν, βύσσου τῆς χαϑαρωτάτης πεποιημένην, ἀνα- 

λαμβάνει ([μον. 16, 4. ἢ δ᾽ ἐστὶ σύμβολον εὐτονίας, ἀφϑαρσίας, 217 

αὐγοειδεστάτου φέγγους: ἀρραγής τε γὰρ ἣ ὀθόνη καὶ ἐξ οὐδενὸς τῶν 

1 ἑαυτὸν ΑΕῊΡ: αὑτὸν Α, αὐτὸν Μ οὐθένειαν Ρ ϑ, 8. 8. Α 2 συνε- 

χράϑη Η3 ἄξιον ΟΕῊ 8 τὰ τρία ταῦτα ΜΑ: ταῦτα ΟΕΉΠῚΡ, ταῦτα τὰ Η3 

4 ῥαντὸν] ἑαυτόν Εα δηίθ ἀτελῇ δ(ἀ. ἑωραχότα ΟΕῊΡ (ἔἕωλα καὶ οοπὶ. Μίδηβ.) 
4. ὅ ἀτελῆ --- τέλειον ὁπ. Α 6 μέγαν] μὲν γὰρ ΟΕῊΡ 9 ἤει ΝΜ, 8.8.Η: 
εἴη οοίοτὶ τῷ οὠ. ΠΡ ϑεῷ ο. ΗἸΡῚ ἑαυτῶ ἃ 10 τὸ] τὸν 
Τύτη. 11 ὃ χυκλῳ εἶχεν ἐπ᾿ εοηΐὶ. Μἴδηρ., ὃ πέπηχται ἐπ᾽ σοηΐοῖο 
12 ἀστέρων Α 18 πρωτόγονος] καὶ μόνος 5. 8. ΕΞ 15 χαὶ ΜΑᾺ: τε καὶ 

ΕῊΡ 16 ἱερωμένον Καὶ ἐπιγέγραπται Ϊ, 11 ἀντιμίμημα αΕῊΡ 

ἵνα] ἵνα χαὶ ἡ 18 ὁ ἄνϑρωπος ἃ εἴδη ΑΞΡΗ! τό τε Η9 
18 αἰΐοσῃι τὸν οὐ. ΠΕΡ 19 τύπων "3 τελεώτατον ἡ 20 διά- 
λευχον Ρ ἐσώτατα ΕῊΡ 21 ὁ ἀρχιερεὺς Εὶ 21. 22 ἀπαμπίσχεται 

Μ: ἃς ἀμπίσχεται Α, ἀπαμφίσχεται ΠΕΠΡ (π 5.8. Ρἢ 22 βύσσον Α 
28 ἀφϑαρσίας οὐ. (ΕΉΡ, ἰψπ χαὶ δἠὰ. Μδηρ. 24 αὑτοειδεστάτου ρτίυ8 ΟΕ 
ἀρραγής τε 80Υρ81: χαϑαρά τε ΜΑΡ3, ἀρραγεστέρα ΟΕΡ!, ἀρραγέστατον ἢ οὐϑε- 
νὸς ΜΑΙ 
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ἀποϑνῃσχόντων 1ινεταῖ χαὶ ἔτι λαμπρότατον χαὶ φωτοειδέστατον ἔχει 

918 μὴ ἀμελῶς χαϑαρϑεῖσα χρῶμα. διὰ δὲ τούτων ἐχεῖνο αἰνίττεται, ὅτι 

τῶν ἀδόλως χαὶ χαϑαρῶς ϑεραπευόντων τὸ ὃν οὐδείς ἐστιν ὃς μὴ πρῶ- 

τὸν μὲν ἰσχυρογνωμοσύνῃ χέχρηται χαταφρονήσας τῶν ἀνϑρωπϑίων 

πραγμάτων, ἃ δελεάζοντα χηραίνει χαὶ ἀσϑένειαν ἐργάζεται, | ἔπειτα ρὑ. 6» 

ἀφϑαρσίας ἐφίεται γελάσας ὅσα οἱ ϑνητοὶ τυφοπλαστοῦσι, τελευταῖον ὁ 

δὲ ἀληϑείας ἀσχίῳ φέγγει χαὶ περιαυγεῖ χαταλάμπεται, μηδὲν ἔτι 

τῶν τῆς ψευδοῦς δόξης, ἃ σχότῳ φίλα εἶναι συμβέβηχε, προσιέμενος. 

219 (88.) ὁ μὲν δὴ μέγας ἀρχιερεὺς τρισὶ ταῖς εἰρημέναις τυπωϑεὶς 

σφραγῖσι, τῇ διαλεύχῳ, τῇ ποιχίλῃ, τῇ σποδοειδεῖ ῥαντῇ, τοιοῦτος ἡμῖν 10 

ἀναγεγράφϑω: τὸν δὲ τῆς ἀνθρωπίνης πολιτείας ἐφιέμενον, ᾿Ιωσὴφ 

ὄνομα, τῶν μὲν ἄχρων ἰδεῖν ἔστι μὴ μεταποιούμενον χαραχτήρων, μόνου 

220 δὲ τοῦ μέσου χαὶ ποιχίλου. λέγεται γὰρ ὅτι χιτῶνα ποιχίλον ἔσχεν 

(θη. 81, 8), οὔτε χαϑαρσίοις περιρρανάμενος ἱεροῖς, ἀφ᾽ ὧν ἑαυτὸν 
ἄν ἔγνω τέφρας χαὶ ὕδατος συμφόρημα, οὔτε τῆς πανλεύχου χαὶ φωτο- δ 

ειἰδεστάτης ἐσθῆτος, ἀρετῆς, ψαῦσαι δυνηϑείς, ἀλλὰ τὸ τῆς πολιτείας 

ἐπαμπισχόμενος ὕφασμα παμποίχιλον, ᾧ βραχύτατον μέρος ἀληϑείας 
ἐγχαταμέμιχκται, πολλαὶ δὲ χαὶ μεγάλαι μοῖραι ψευδῶν εὐλόγων πιϑα- 

νῶν εἰχότων, ἐξ ὧν οἱ Αἰγύπτου πάντες ἀνέβλαστον σοφισταί, οἱωνο- 

μάντεις, ἐγγαστρίμυϑοι, τερατοσχόποι, δεινοὶ παλεῦσαι χαὶ χατεπᾶσαι Ὁ 

22] καὶ γοητεῦσαι, ὦν τὰς ἐπιβούλους τέχνας μέγα ἔργον διεχδῦναι. διὸ χαὶ 

τὸν χιτῶνα τοῦτον εἰσάγει Μωυσῆς φυσιχῶς αἵματι πεφυρμένον (θη. 88, 

91), ἐπειδὴ πᾶς ὁ τοῦ πολιτευομένου βίος πέφυρται, πολεμῶν τε καὶ πολε- 

μούμενος χαὶ ὑπὸ τῶν προσπιπτουσῶν ἀβουλήτων συντυχιῶν βαλλό- 

82) μενὸς χαὶ τοξευόμενος. ἐρεύνησον οὖν τὸν λίαν δημοτιχόν, ᾧ τὰ 535 

πόλεως πράγματα ἐφορμεῖ, μὴ χαταπλαγεὶς τοὺς ϑαυμαστιχῶς ἔχοντας 

αὐτοῦ, χαὶ πολλὰς μὲν ἐμφωλευούσας νόσους εὑρήσεις, πολλὰς δ᾽ ἐξηα- 

μένον χῆρας χαὶ βιαίως ἑχάστην τὴν ψυχὴν αὐχενίζουσαν χαὶ ἀφανῶς 

ὃ τῶν] τὸν Εὶ 4 ἀνθρωπίνων ΑΕῊΡ 6 ϑνητοὶ ΜΑΡ2: τυφλοὶ σοίοτὶ 
τυφοπλαστοῦσι Ε΄: τυφλοπλαστοῦσι ορίοτ] 9. δηίθ τρισὶ δα. τῆς ὁμολογίας ΘΟἙῊΉΡ, 
ἱπηϊογροϊδίαῃ!ἢ ὃχ Ερίβί. δα Ηθθῦγαθοβ ὃ,1 10 ποιχίλω ΗΡ, ἃ υἱ νἱα. 

18 εἶχεν ὙΑΕῊΡ 14 περιρανάμενος ΜΑΘΕ ἀφ᾽] ἐφ᾽ ἃ 15 ἂν 
ἔγνω Α: ἀνέγνω εεἰοτὶ οὔτε] οὗ Εὶ 11 ἀληϑείας μέρος (μέϑος Ε) ΟΕῊΡ 
18 ἀλόγων Α 19 οἱ ΜΑ: οἱ ἀπ᾽ οοἰθτὶ σοφίας ἃ 19. 20 οἷς 
ὀνόματ᾽ εἰσὶν Α 20 παλαῖσαι ΔἩΡ, παλάσαι Εὶ χατασπᾶσαι ΟΕῊΡ 
22 Μωσῆς οοαά. περιφυρμένον α 28 πᾶς οὦ. α 25 δημοχοπιχὸν Α, 
δημωτιχὸν αὶ 26 χαταπλαγῆς ΟΕῊΡ 21. 28 ἐξ ὑμένων Α, ἐξημμένας εοῃϊοῖο 
28 ἑχάστην ΝΑ: ἐφ᾽ ἑχάτερα ΟἩΡ, ἑχάτερα Εὶ 
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αὐτῇ προσπαλαίουσαν χαὶ ζητοῦσαν ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν, ἢ τοῦ 

πλήϑους τῇ προστασίᾳ δυσχεράναντος ἣ χατὰ ἀντεπίϑεσιν δυνατωτέρου 

ἀνδρός. ἔστι δὲ χαὶ ὁ φϑόνος βαρὺς χαὶ δυσαπότριπτος ἐχϑρός, ἐπι- 228 

φυόμενος ἀεὶ ταῖς λεγομέναις εὐπραγίαις, ὃν οὐ ῥάδιον ἐχφυγεῖν. 

8 (89.) τί οὖν ὡς ἐσθῆτα πολυτελῇ τὴν ἐπηνθισμένην πολιτείαν ἄνα- 224 

ψάμενοι γαυριῶμεν, τῷ εὐπρεπεῖ τῆς φανερᾶς ὄψεως ἀπατώμενοι, τὸ 

δ᾽ ἀφανὲς χαὶ χεχρυμμένον ἐπίβουλον χαὶ σφαλερὸν αἴσχος αὐτῆς ὀὐ 

χατανοοῦντες: ἀποδυσάμενοι δὴ τὸν ἀνθηρὸν τοῦτον χιτῶνα τὸν ἱερὸν 32ὅ 

ἐνδυώμεϑα ἀρετῶν ποιχίλμασιν ἐνυφασμένον: οὕτως γὰρ χαὶ τὰς ἐνέδρας 

10 ἀποδρασόμεϑα, ἃς ἀτεχνία χαὶ ἀνεπιστημοσύνη χαὶ ἀπαιδευσία χαϑ᾽ 

ἡμῶν τιϑέασιν, ὧν ὃ Λάβαν ἐστὶ ϑιασώτης. ἐπειδὴ γὰρ ἐχάϑηρεν 3326 

Ἐν ΜΝ, ἡμᾶς ὃ ἱερὸς λόγος τοῖς εἰς ἁγιστείαν [ εὐτρεπισϑεῖσι περιρραντηρίοις 

χαὶ τοῖς ἀπορρήτοις φιλοσοφίας ἀληϑοῦς χατεποίχιλε λόγοις ἀγαγὼν εἰς 

τὸ δοχίμιον χαὶ διασήμους καὶ ἐπιφανεῖς χαὶ λαμπροὺς ἐποίησεν, αἰτιᾶται 
15 τὸ ἐπίβουλον ἦϑος, πρὸς τὴν τῶν λεχϑέντων ἀνηρεϑισμένον λώβην. 

φησὶ γάρ’ οξώραχα ὅσα σοι Λάβαν ποιεῖ“ (θη. 31, 12), τἀναντία 327 

δήπουθεν οἷς ἐδωρησάμην ἐγώ, τὸ δυσχάϑαρτον χαὶ τὸ ἀδόχιμον, 

τὸ πάντῃ σχοταῖον. ἀλλὰ γὰρ οὐ χρὴ κχατεπτηχέναι τὸν ἐλπίδι 

ϑείας συμμαχίας ἐφορμοῦντα, ᾧ καὶ λέγεται: ἐγώ εἰμι ὁ ϑεὸς ὃ 

Ὃ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ ϑεοῦ“ (θη. 81, 13). παάγχαλόν γε αὔχημα 338 

ψυχῇ, τὸ ἀξιοῦν θεὸν ἐπιφαίνεσθαι χαὶ ἐνομιλεῖν αὐτῇ. μὴ παρέλθῃς 

δὲ τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ ἀχριβῶς ἐξέτασον, εἰ τῷ ὄντι δύο εἰσὶ ϑεοί: 

λέγεται γὰρ ὅτι ,ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς ὁ ὀφϑείς σοιζ, οὐχ ἐν τόπῳ ἐμῷ, 

ἀλλ ,οἐν τόπῳ ϑεοῦ,“ ὡς ἄν ἑτέρου. τί οὖν χρὴ λέγειν; ὁ μὲν ἅλη- 3229 

5 ϑείᾳ ϑεὸς εἷς ἐστιν, οἱ δ᾽ ἐν χαταχρήσει λεγόμενοι πλείους. διὸ χαὶ 

ὁ ἱερὸς λόγος ἐν τῷ παρόντι τὸν μὲν ἀληϑείᾳ διὰ τοῦ ἄρϑρου μεμή- 

1 αὐτὴν ΟΕῊΡ ἀναστρέψαι Ρ 2 χατὰ ἀντιπείϑεσιν α ὃ δυσαπό- 
τρεπτὸς οοηΐ. Μίδηρ. ὅ. 6 ἐσθῆτος πολυτελοῦς τῆς ἐπηνϑισμένης πολιτείας ἁψαμε- 
ΟΕ Υ͂ ἁψάμενοι ΟΕῊΡ  ργῖυβ χαὶ οἴῃ. ΠΕΡῚ, 10 ἀποδράσομεν ΜΑ 

11 τίϑησιν ΟΕῊΡ 12 ἁγιστίαν ΛΑ, ἀγιστίαν ἩΡ 18 ἀπορρήτοις οἱ ἀληϑοῦς 
ο. ΜΑΡΞ 14 δόχιμον Η, δοχιμεῖον σοηϊεΐο 15 ῥηϑέντων ΗΡ ἀνηρεϑι- 
σμένων (, ἀνηρεϑισμένην Ρ 10 ὅσα ΜΛ: ἅ ΑῊΡ 11 α]ί. τὸ οα. ΕῊΡ 
19 ὁ οι. ἨΡ 21] ϑεῶ Α 22 ἀλλ᾽ ΟΕῊΡΝ τῷ ὄντι οα. ΟΘΕῊΡΝ 
2ὅ ὅτι οχ. ΟΕῊΡΝ τῷῶ ἐμῶ ΟΕῊΡΝ 25 γενόμενοι ΗΡ 26 ὃ ἱερὸς 
λόγος ΑΕἙῊΡΝ: Μωυσῆς ΜΑ διὰ τοῦ ἄρϑρου οῃι. 

21---254,10 Ν [0]. 151ν: μὴ παρέλϑῃς --- ὕπαρξιν. 24 58. οἷ. Αὐραδίϊπὶ Ποσυ ΣΟ ΠΩ 
πῃ Ηορί. ᾿ἰδ. 1 δά Οεη. 81,18. 
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νυχεν εἰπών" ,,ἐγώ εἰμι ὃ ϑεός“, τὸν δ᾽ ἐν χαταχρήσει χωρὶς ἄρϑρου 

φάσχων᾽ ,,8. ὀφϑείς σοι ἐν τόπῳ“, οὐ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον 

280 μϑεοῦ“. γχαλεῖ δὲ ϑεὸν τὸν πρεσβύτατον αὐτοῦ νυνὶ λόγον, οὐ δεισι- 

δαιμονῶν περὶ τὴν ϑέσιν τῶν ὀνομάτων, ἀλλ᾽ ἕν τέλος προτεϑειμένος, 

πραγματολογῆσαι. καὶ γὰρ ἐν ἑτέροις σχεψάμενος, εἰ ἔστι τι τοῦ ὄντος ὅ 

ὄνομα, σαφῶς ἔγνω ὅτι χύριον μὲν οὐδέν (Εχοά. 6, 38), ὃ δ᾽ ἄν εἴπῃ 

τις, χαταχρώμενος ἐρεῖ: λέγεσϑαι γὰρ οὐ πέφυχεν, ἀλλὰ μόνον εἶναι 

381] τὸ ὄν. (40). μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ ϑεσπισϑὲν λόγιον τῷ πυνθανομένῳ, 

εἰ ἔστιν ὄνομα αὐτῷ, ὅτι ,ἐγώ εἰμι ὃ ὧν“ (ἔχοά. 8, 14), ἵν᾽ ὧν δυνα- 
τὸν ἀνθρώπῳ καταλαβεῖν μὴ ὄντων περὶ ϑεόν, ἐπιγνῷ τὴν ὕπαρξιν. 10 

282 ταῖς μὲν οὖν ἀσωμάτοις καὶ ϑεραπευτρίσιν αὐτοῦ ψυχαῖς εἰχὸς αὐτὸν 

οἷός ἐστιν ἐπιφαίνεσϑαι διαλεγόμενον ὡς φίλον φίλαις, ταῖς δὲ ἔτι ἐν 

σώματι ἀγγέλοις εἰχαζόμενον, οὐ μεταβάλλοντα τὴν ἑαυτοῦ φύσιν -- 

ἄτρεπτος γάρ ---, ἀλλὰ δόξαν ἐντιϑέντα ταῖς φαντασιουμέναις ἑτερό- 

μορφον, ὡς τὴν εἰχόνα οὐ μίμημα, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ἀρχέτυπον ἐχεῖνο εἶδος 16 

288 ὑπολαμβάνειν εἶναι. παλαιὸς μὲν οὖν ἄδεται λόγος, ὅτι τὸ ϑεῖον ἀνϑρώ- 
ποις εἰχαζόμενον ἄλλοτε ἄλλοις περινοστεῖ τὰς πόλεις ἐν χύχλῳ, τάς 

τε ἀδιχίας χαὶ παρανομίας ἐξετάζον' χαὶ τάχα μὲν οὐχ ἀληϑῶς, παν- 

284 τως δὲ λυσιτελῶς χαὶ συμφερόντως ἄδεται. ὁ δὲ λόγος σεμνότερον 

χαὶ ἁγιώτερον ταῖς περὶ τοῦ ὄντος ἐννοίαις ἀεὶ χρώμενος, ἅμα δὲ χαὶ 20 

τὸν τῶν ἀφρόνων βίον | παιδεῦσαι γλιχόμενος ἀνθρώπῳ μὲν εἴκασεν, ρΡ. 056 

285 οὐ μέντοι τῶν ἐπὶ μέρους οὐδενί: πρόσωπον διὰ τοῦτο καὶ χεῖρας χαὶ 

βάσεις χαὶ στόμα χαὶ φωνὴν ὀργάς τε χαὶ ϑυμούς, ἔτι δὲ ἀμυντήρια 

1 ροβί ϑεός δἀὰ. σου Αα δ᾽ ἐν] δὲ ΟΕῊΡΝ ὃ τὸν ϑεὸν Τυτῃ. 
λόγον οτ. Εὶ 4 τέλος οι. Εὶ προστεϑειμένος ΕἸΝ ὅ πραγματο- 

λογήσει ΠΡ 6 ἔγνων ΗΣΙ, Ἵ ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἣ Η3 εἶναι οαι. ΟΕΉΡ! 
9 ὧν ΜΑἸΗΡ3): ὡς ΛΔ", ὃν ΕΗ!ΡΙΝ, οα. (᾽, ὃ γε] ὃ μόνον σοῃϊοεΐο 9, 10 δυνα- 

τὸν ΜΑ: ἀδύνατον οοἰοτὶ Ν Ι0 μὴ] τῶν νοὶ μόνον τῶν ΠΘΟὨΪοΪΟ 

ὄντως Εὶ 10. 11 ἐπιγνῶ --- ψυχαῖς δαά. ωρ. Ρ3, γνῶ ---εἰχὸς δα. τὴρ. Η3 
11 ϑεραπευτίσιν Ρ 12 ρῥγίυ8 οἷον Α δ᾽ ἨἩΡ 18 σώμασιν ΟΕῊΡ 
14 τοῖς φαντασιουμένοις Ε3 1δὃ οὐ] μὴ ΑΗΡ εἶδος ἐχεῖνο ΟΕ ῊΡ 17 ἄλλοτε 
ἄλλοις ΜΑΡ25: ἀλλοδαποῖς ΠἩΗΡῚ (Βοαι.), ἀλλοδαπεῖς Εὶ περιενόστει οοηἱ. Μδηζ. 

18᾽ εὐδιχίας Εὶ 19 ὁ δὲ λόγος ΟΕῊΡ: Μωυσῆς δὲ ΜΑ, ὁ δὲ ἱερὸς λόγος ὈθΠ6 
ςοηὶ. Μδηζ. 21 τὸν τῶν Α: τὸν ΜΟῊΡ, τῶν ΟΕ 

16 Ποιι. Οἀ. ρ, 488---481. 22 88. ΟἸθιῃ. ΑἸοχ. ϑδίγοιῃ. Υ ὃ 09 ρῥ. 687 Ρ: διὸ 

χαὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ στόμα χαὶ ὀφθαλμοὺς καὶ εἰσόδους καὶ ἐξόδους χαὶ ὀργὰς χαὶ ἀπει- 

λὰς μὴ πάϑη ϑεοῦ τις ὑπολάβῃ παρὰ “Ἑβραίοις λέγεσϑαι... .. οἴ, νο]. ΠΠ δὰ ρ. 1,8. 
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ὅπλα χαὶ εἰσόδους μέντοι χαὶ ἐξόδους χαὶ τὰς ἄνω χαὶ χάτω χαὶ παν- 

ταχῇ χινήσεις περιέϑηχεν, οὐ πρὸς ἀλήθειαν τὸ χεφάλαιον τοῦτο τῶν 

λόγων ἀναφέρων, ἀλλὰ πρὸς τὸ λυσιτελὲς τῶν μανθανόντων. εἰσὶ γάρ 280 

τινες ἀμβλεῖς πάνυ τὰς φύσεις, ὡς μὴ δύνασϑαι ϑεὸν ἄνευ σώματος 

5 ἐπινοῆσαι τὸ παράπαν" οὃς ἀμήχανον ἑτέρως ἣ τρόπον τοῦτον νουϑετεῖν 

λέγοντας, ὅτι ὡς ἄνθρωπος ὁ ϑεὸς ἀφιχνεῖται χαὶ ἐξαναχωρεῖ χαὶ 

χάτεισι χαὶ ἀνέρχεται χαὶ φωνῇ χρῆται χαὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις δυσχεραίνει 

χαὶ ἀπαραιτήτως πρὸς τὰς ὀργὰς ἔχει χαὶ βέλη μέντοι χαὶ ξίφη χαὶ 

τὰ ἄλλα ὅσα πρὸς τιμωρίας ὄργανα ἐπιτήδεια χατὰ τῶν ἀδίχων προευ- 

10 τρέπισται. ἀγαπητὸν γάρ, ἐὰν τῷ διὰ τούτων ἐπιχρεμασϑέντι φόβῳ 287 

σωφρονισθῆναι δυνηϑῶσι. χαὶ σχεδὸν δύο εἰσὶν αὗται μόναι αἱ τῆς 

νομοϑεσίας πάσης ὁδοί, μία μὲν ἢ πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἀπονεύουσα, δι᾽ ἧς 

χατασχευάζεται ,οοὐχ ὡς ἄνϑρωπος ὁ ϑεός“ (Νυπι. 28, 19), ἑτέρα δὲ 

ἣ πρὸς τὰς τῶν νωϑεστέρων δόξας, ἐφ᾽ ὧν λέγεται". , παιδεύσει σε 

16. χύριος ὁ ϑεὸς, ὡς εἴ τις παιδεύσειεν ἄνϑρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ“ (Ὠϑαΐ. 8,5). 

(41). τί οὖν ἔτι ϑαυμάζομεν,, εἰ ἀγγέλοις, ὁπότε χαὶ ἀνθρώποις ἕνεκα 388 

τῆς τῶν δεομένων ἐπιχουρίας ἀπειχάζεται; ὥσϑ᾽ ὅταν φῇ ἐγώ εἶμι 

ὃ ϑεὸς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν τόκῳ ϑεοῦ“ (θη. 381, 13), τότε νόησον, ὅτι 

τὸν ἀγγέλου τόπον ἐπέσχεν ὅσα τῷ δοχεῖν, οὐ μεταβάλλων, πρὸς τὴν 

0 τοῦ μήπω δυναμένου τὸν ἀληϑῇ ϑεὸν ἰδεῖν ὠφέλειαν. χαϑάπερ γὰρ 339 

τὴν ἀνθήλιον αὐγὴν ὡς ἥλιον οἱ μὴ δυνάμενοι τὸν ἥλιον αὐτὸν ἰδεῖν 

ὁρῶσι καὶ τὰς περὶ σελήνην ἅλως ὡς αὐτὴν ἐχείνην, οὕτως χαὶ τὴν 

1 ὅπλα ΜΑ: ἔργα οοἰοτὶ 1, 2 πανταχοῦ ΗΡ 2. ὃ τοῦ λόγου οοηΐ. 
Μδῃρ. ὃ. 4 εἰσι γάρ τινες ΜΑ: ἤδει γάρ τινες οοἰοτὶ ὅ ἢ τῶ τρόπω 
τούτω ΑΕῊΡ νουϑετεῖ Α 8 τὰς οαλ. ΑΕῊΡ 9 τὰ οι. ΟἙῊΡ 
9. 10 προηυτρέπισται ΗΡ 10 ἂν ΜΑ 11 μόναι αἱ ΜΑ: μόναι ΑΕῊ, ομ. Ρ 
12 ἁπάσης ΟΕῊΡ ἐπινεύουσα Μδηρ. ὁχ Οχοῃ. Ο0]]. Νον. 148 14 τῶν οῃ;. 
ΘΕῊΡ ἐφ᾽ ΜΑΡὩ; ἀφ᾽ δοἰοτί, ἀφ᾽ ἧς οοπὶ. δηρ., ἐφ᾽ ἧς σοπῃϊοίο 18 παιδεῦσαι 
ΟΕ, παιδεύσει ΗΡ 10 ἔτι οι. Ν ϑαυμάζομεν ἔτι ἰτδῆδρ. Η εἰ ὁ). Α 
11 ὥστε ΑΕΉῊΡΝ ὅτε ἂν ΗΡ φησὶν Ρ3 18 τότε νόησον ΜΑ: 
τοῦτ᾽ ἐννοητέον ΘΕΉΡΝ, τότε νοητέον οοηίοῖϊο 19 οὐ 566]. Μη. μετα- 

βαλών ΟΕῊΡΝ 20 μηδέπω Α 22 ἅλως ὡς Μϑδηρ.: ἄλλως ὡς Ν, ἀλλ᾽ 
ὡς Α (ὦ ἰῃ τα8.), ἀλλοιώσεις ἃ, ἀλλοιώσεις ὡς Η2, ἅλως (λ ἴῃ τᾶ8. ΕΞ) ἄλλοι ὡς Ε΄, ἀλ- 

λοίως ΗἹΡ, καὶ ἀλλοίως Ν 

11 854ᾳ. εἶ, νο]. 11 δὰ ρ. 68,14 οἱ Οτίρ. Ηο]. ἰπ ἴογθα. ΧΥ͂ΠΙ 6 τ. 241 (Β. ΚΙοβίογ- 

ὭΔΏ, ΑΥοδὶν ἐγ αἴθ Αὐβῆδθθ ἀδγ ἅϊἴθγθῃ Ἴἢ γί 8]: ςἢθη Θ᾽ ΓΙ Πἰϑί6}16γ 1 ὃ ῥ. 94. 98). 

16---22ῷ0,21 Ν [ο]. 152τ: τί οὖν --- ἀπαλειφϑῆναι. 



256 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

240 τοῦ ϑεοῦ εἰκόνα, τὸν ἄγγελον αὐτοῦ λόγον, ὡς αὐτὸν χατανοοῦσιν. οὐχ 

ὁρᾷς τὴν ἐγχύχλιον παιδείαν "Δγαρ, ὅτι τῷ ἀγγέλῳ φησί. σὺ ὁ ϑεὸς 

ὃ ἐπιὸών με΄ (θη. 16, 13); οὐ γὰρ ἦν ἱκανὴ τὸ πρεσβύτατον ἰδεῖν 

αἴτιον, γένος οὖσα τῶν ἀπ᾽ Αἰγύπτου. νυνὶ δὲ ὃ νοῦς ἄρχεται βελτιού- 
μενος τὸν ἡγεμόνα πασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων φαντασιοῦσϑαι. 8 

241 διὸ χαὶ αὐτός φησιν’ «ἐγώ εἰμι ὃ ϑεός“, οὗ τὴν εἰχόνα ὡς ἐμὲ πρό- 

τερον ἐθεάσω χαὶ στήλην ἐπίγραμμα ἐγχολάψας ἱερώτατον ἀνέϑηχας 

(αβῃ. 81, 18)" τὸ δὲ ἐπίραμμα ἐμήνυεν, ὅτι μόνος ἕστηχα ἐγὼ 

(Εχοά. 11,6) καὶ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἱδρυσάμην, τὴν ἀταξίαν χαὶ 

ἀχοσμίαν εἰς χόσμον χαὶ τάξιν ἀγαγὼν καὶ τὸ πᾶν ἐπερείσας, ἵνα στηριχϑῇ 10 

242 βεβαίως τῷ χραταιῷ χαὶ ὑπάρχῳ μου [ λόγῳ. (42). στήλη γὰρ τριῶν ρ. Εξ5 

πραγμάτων σύμβολον, στάσεως ἀναϑέσεως ἐπιγράμματος. ἢ μὲν οὖν 

στάσις χαὶ τὸ ἐπίγραμμα δεδήλωται, ἣἥ δὲ ἀνάϑεσις ἀναγχαία μηνυ- 

848 ϑῆναι’ πᾶς ὁ οὐρανὸς χαὶ ὁ χόσμος ἀνάϑημα ϑεοῦ τοῦ πεποιηχότος 

τὸ ἀνάϑημα᾽ χαὶ ὅσαι μέντοι χοσμοπολίτιδες ψυχαὶ χαὶ ϑεοφιλεῖς, ἕαυ- 15 

τὰς ἀνιεροῦσιν ὑπὸ μηδενὸς ἀντισπώμεναι ϑνητοῦ, χαϑαγιάζουσαι δὲ 

344 χαὶ χαλλιεροῦσαι τὸν ἑαυτῶν ἄφϑαρτον βίον οὐδέποτε χάμνουσι. μάταιος 

δ᾽ ὅστις μὴ ϑεῷ στήλην ἀνατίϑησιν, ἀλλ' ἑαυτῷ, τὰ γενέσεως ἱστὰς 

τῆς πάντῃ σαλευομένης χαὶ ἐπιγραμμάτων χαὶ ἐπαίνων ἀξιῶν, ἃ ψόγου 

χαὶ χατηγορίας μεστὰ ὄντα χαλὸν ἦν ἢ μὴ γραφῆναι τὸ παράπαν ἣ Ὁ 

840 γραφέντα εὐϑὺς ἀπαλειφϑῆναι. διὸ χαίΐί φησιν ἀντιχρὺς ὃ ἱερὸς λόγος " ,,οὐ 

στήσεις σεαυτῷ στήλην“ (Βουΐ. 16, 22): ἕστηχε γὰρ τῶν ἀνθρωπίνων 

240 πρὸς ἀλήϑειαν οὐδέν, χἄν διαρραγῶσί τινες ψευδόμενοι. ἀλλὰ γὰρ οὐχ 

οἴονται μόνον παγίως ἐρηρεῖσϑαι, ἀλλὰ καὶ τιμῶν ἄξιοι χαὶ ἐπιγραμμάτων 

εἶναι, τοῦ μόνου τιμῆς ἀξίου καὶ ἑστῶτος ὄντως ἐπιλελησμένοι. 26 

1 τοῦ οι. ΜΝ αὐτὸν] αὐτοῦ ΕἸΠΙΡΝ 2 φησὶν Η 4 ἀπ᾽ ἐπ᾿ Εὶ 
4. ὃ βελτιοῦσϑαι ΑΕῊΡΝ 58. τοιούτων οαγ. ΟΕΉῊΡΝ φαντασιούμενος 
ΘΑΕΉῊΡΝ 6 ὁ] χύριος ὁ ΠΡ οὗ οἴη. Α 6. 7 πρότερον ὡς ἐμὲ ΟΕῊΡΝ 
9 τὴν ου. Ν τῶν οῃ. ΟΕῊΡ 10 τάξιν χαὶ χόσμον ΟΕΗΡΝ 

10 ὑπερείσας δηρ., 868 εἶ, ὃ 158 18 ἀναγκαῖον ΜΑ, αὐὸ δβοτγγδίο [οτί. 

Ιορ. τὴν δὲ ἀνάϑεσιν 14 πᾶς ὁ ΜΑ: πᾶσιν. ὃ γὰρ οοἰογ Ν δἰίογυι 
ὃ ΟἸΠΟΥ͂ ἀνάϑεμα (ΕΝ 158 ἀνάϑεμα ΟΕ ΡΝ, τὸ ἀνάϑημα 866]. Μδηρ. 
10 ἀναιροῦσιν Λᾶ χαϑαγίζουσαι Μδηρ. 11 χαλλιεροῦσαι Μ: κχαϑιεροῦσαι Α 

((ογί. τϑοΐθ), χαλλιεργοῦσαι ΟΒῊΡΝ αὐτῶν Μ, αὐτὸν Α, αὑτῶν οοηϊεῖο 
18 δὲ ΟἙῊΡ ἱστὰς ΜΗ: εἰς τὰς ΕΉ ΡΝ, τὰς ἃ 19 ἃ) τὰ α 

21 ἀπαλιφῆναι Α φησιν ἄντιχρυς ὁ ἱερὸς λόγος ἀΕῊΡ: Μωυσῆς φησιν ἄντιχρυς 
ΜΑ 22 στήσης α ἀνϑρωπίνων δετίρδὶ : ἀνθρώπων οοἀά., ἀνθρωπείων 
οοηΐ. δηζ. 28 χἂν])] χαὶ Α 28. 24 οὐχ οἵονται γὰρ (οτῃ. ἀλλὰ) Α 
2Ὁ μόνον Υ τῆς τιμῆς Εὶ ὄντος Μ ἐπιλελησμένος Ρ 



ΒΕ ΘΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΕΒῚ ΣΙ 

ἀποχλίναντας γὰρ αὐτοὺς χαὶ ἐχτραπομένους τὴν ἐπ᾽ ἀρετὴν ἄγουσαν ὁδὸν 

ἔτι μᾶλλον ἐξέτρεψεν αἴσϑησις, ἢ σύμφυτος αὐτῶν γυνή, χαὶ ἠνάγχασεν ὗ ξτρ ἢσις, Ἢ σύμφυτος αὐτῶν γύνη, χαὶ ἡναγχα 
ἐξοχεῖλαι. τοιγάρτοι περιχαταχϑεῖσα ὡς ναῦς ἢ ὅλη ψυχὴ τρόπον 341 

στήλης ἀνετέϑη. τὴν γὰρ Λὼτ γυναῖχα ἐπιστραφεῖσαν εἰς τοὐπίσω 

φασὶν οἱ χρησμοὶ γενέσϑαι στήλην ἁλός (ᾷθη. 19, 26), εἰχότως γε χαὶ 

προσηχόντως" εἰ γάρ τις μὴ τὰ πρόσω, τὰ θέας χαὶ ἀχοῆς ἄξια, διορᾷ 3438 

--- ταῦτα δ᾽ εἰσὶν ἀρεταὶ χαὶ τὰ χατὰ ἀρετὰς ἔργα ---, περιβλέπεται 

[2] 

ὃξ τὰ ὀπίσω χαὶ τὰ νώτια, χωφὴν δόξαν χαὶ τυφλὸν πλοῦτον χαὶ ἀναί- 

σϑητον εὐσαρχίαν χαὶ νοῦ χενὴν εὐμορφίαν χαὶ ὅσα συγγενῆ τούτοις 

10 μεταδιώχων, ἄψυχος ἀναχείσεται στήλη περὶ ἑαυτὴν χαταρρυεῖσα" οἵ 

γὰρ ἅλες οὐ βέβαιον. 

(43.) Παγκάλως οὖν ὃ ἀσχητὴς μελέτῃ συνεχεῖ μαϑών, ὅτι 349 

ἸἹένεσις χινητὸν ἐξ ἑαυτῆς, τὸ δὲ ἀγένητον ἄτρεπτόν τε καὶ ἀχίνητον, 

ἀνίστησι τῷ ϑεῷ στήλην χαὶ ἀναστήσας ἀλείφει" λέγεται γάρ᾽ ,,ἤλει- 

15 ψάς μοι στήλην“ (θη. 81], 18). ἀλλὰ μὴ νομίσῃς ἐλαίῳ λίθον ἀλεί- 250 

φεσϑαι, ἀλλὰ τὸ περὶ τοῦ μόνον ἑστάναι τὸν ϑεὸν ἐν ψυχῇ δόγμα 

γυμνάζεσθαι χαὶ συνασχεῖσϑαι πρὸς ἀλειπτιχῆς ἐπιστήμης, οὐχ ἧ τὰ. 

σώματα πιαίνεται, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἧς διάνοια ἰσχὺν χτᾶται χαὶ ῥώμην ἀναντ- 

αγώνιστον. φίλαϑλος γὰρ χαὶ φ'λογυμναστὴς ὁ πρὸς τὴν τῶν χαλῶν 38] 

᾿θ88 Ν. ἐπιτηδευμάτων ὡρμημένος [ϑήραν" ὥστ᾽ εἰχότως τὴν ἀδελφὴν ἰατριχῆς 

----.---- 

1 ἀποκχλίνοντας (86 ἀποχλίναντας οἰΐϊαιη ΕἼ) οἱ ἐχτρεπομένους ΑΕῊΡ τῆς ἐπ᾽ ἀρε- 

τὴν ἀγούσης ὁδοῦ οοπὶ. Μδηρ. 2 ἐξέϑρεψεν ΕἸΠΡ αὐτῶν Τυτη.: αὐτῶ 
ςοὐά. Ροϑὶ ἠνάγχασεν δα. αὐτὸν ἢ ὃ ἐξοχεῖλαι ΛΑ: ἐξωχεῖλαι σεἰοτὶ 
8. 4 τοιγάρτοι --- ἀνετέϑη οι. α ὃ περιχατασχεϑεῖσα Η!, παραχατασχεϑεῖσα Ἐ', περι- 
χαταγεῖσα ΠΟΪΟ]Ο 4 ροβϑῖ γυναῖχα δα (. χαὶ Τυτῃ. τὰ ὀπίσω Ια 

ὃ ἁλῶν ΟΕῊΡ γε ΜΑ: δὲ δοἰοτὶ 6 πρόσω τὰ ΜΑΕ: πρόσωπα Α, πρόσω 

ΗΡ ἽἼ δέ εἰσιν ΟΕἾἿΡ τὰ οῃ. ἢ χατὰ ἀρετὰς Μ: ἀρετῆς Α, κατὰ 
τὰς ἀρετὰς οοἴοτὶ 8 νότια ΗΡ, νῶτα ἡ 9 χαὶ νοῦ χενὴν] χινουμένην ΜΑ 

τούτοισι Ρ, τούτου Η 10 στήλη οι. Εὶ αὐτὴν ΜΊΑ, αὑτὴν σοηΐοῖο 

χαταρρέουσα ΑΕῊΡ 11 βέβαια κὶ 12 συνεχῆ (ΤΡ 12 αὐτῆς ΜΑ, 

αὑτῆς σοπῖςΐο δὲ οἴῃ. Τυτγη. ἀγέννητον ΟΕῊΡ ἄτρεπτόν οἴῃ. 
ΒῊΡ 16 τὸ Μ: οπ,. ἐοίογὶ μόνου 16. 11 δόγμα γυμνάξεσϑαι Δίδηρ.: 

δόγμα παραγυμνάζεσϑαι ΜΑ, παρὰ δόξαν (παράδοξα ἘΡ) γυμνάζεσθαι οοἰοτ. παρὰ νἱαοίυῦ 

ἀϊπορταρῃϊα νοοἷβ περὶ ([1η. 16) 11 συνασχεῖσϑαι ΜΑ : προσασχεῖσϑαι οοίογὶ, [μι 
συμβαίνει δά. Α οὐχ {] οὐχὶ 11. 18 οὐχ ἢ --- ἀλλ᾽ οὗ. Ε 
ἢ πιαίνεται σώματα (Ἢ 18 ἡ διάνοια ΕῊΡ 18. 19 ἀνταγώνιστον ἃ 
19 φιλογύμναστος ΟΕ ῊΡ 20 ὥστε ΑΕῊΡ 

4 εἴ. δὰ ρΡ. 156,1]. 

ῬΗΣΙοαὶδ ΟΡΟΤᾺ νοὶ]. [1]. 11 



φδ8 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

τέχνης ἀλειπτιχὴν ἐχπονήσας, πάντας τοὺς περὶ ἀρετῆς χαὶ εὐσεβείας 

ἀλείψας χαὶ συγχροτήσας λόγους, ἄνάϑημα χαάλλιστον χαὶ ἐχυρώτατον 

252 ἀναϑήσει ϑεῷ. διὸ χαὶ μετὰ τὴν τῆς στήλης ἀναϑεσίν φησιν, ὅτι ηὔξω 

οι εὐχήν“ (1014.)}. εὐχὴ δέ ἐστι χυρίως εἰπεῖν ἀνάϑεσις, ὁπότε μὴ 

μόνον τὰ ἑαυτοῦ χτήματα, ἀλλὰ χαὶ τὸν χεχτημένον ἑαυτὸν ἀποδιδοὺς ὁ 

288 διδόναι λέγεται ϑεῷ δῶρον. ἅγιος“ γάρ φησιν , ἐστὶν ὁ τρέφων χόμην 

τρίχα χεφαλῇς“ (Νυπι. 6, 5) εὐξάμενος" εἰ δὲ ἅγιος, ἀνάθημα πάντως, 

δδ4 μηδενὸς ἔτ᾽ ἀνιέρου χαὶ βεβήλου προσαπτόμενος. ἐγγυᾶται δέ μου 

τὸν λόγον ἣ προφῆτις καὶ προφητοτόχος Αννα, ἧς μεταληφϑὲν τοὔνομα 

χαλεῖται χάρις. τὸν γὰρ υἱὸν διδόναι φησὶ τῷ ἁγίῳ δῶρον Σαμουήλ 10 

([ Βορ. 1, 28), οὐκ ἄνϑρωπον μᾶλλον, ἀλλὰ τρόπον ἐνθουσιῶντα χαὶ 

χατεχόμενον ἐχ μανίας ϑεοφορήτου. Σαμουὴλ δὲ ἑρμηνεύεται τετα- 

δδδ γμένος ϑεῴ. τί οὖν ἔτι, ψυχή, ματαιάζεις χαὶ χενὰ πονεῖς, ἀλλ᾽ οὐ 
φοιτᾷς πρὸς τὸν ἀσχητήν, τὰ χατὰ τοῦ παάϑους χαὶ τῆς χενῆῇς δόξης 

ἀναλαβεῖν ὅπλα καὶ παλαίσματα μαϑησομένη; τάχα γὰρ μαϑοῦσα ἀγελαρ- 15 

χήσεις, οὐχ ἀσήμου χαὶ ἀλόγου χαὶ ἀναγώγου, δοχίμου δὲ χαὶ λογικῆς 

δδῦ χαὶ ποιχίλης ἀγέλης" ἧς εἰ γένοιο ἥγεμών, τὸ μὲν οἰχτρὸν ἀνθρώπων 

γένος ὀλοφυρῇ, τὸ δὲ ϑεῖον οὐ παύσῃ προστρεπομένη, τὸν δὲ ϑεὸν οὐχ 

ἐπιλείψεις εὐδαιμονίζουσα, ἀλλὰ χαὶ ὕμνους ἱεροπρεπεῖς στήλαις ἐγχαρά- 

ξεις, ἵνα μὴ μόνον λέγῃς εὐτρόχως, ἀλλὰ χαὶ ἄδῃς μουσιχῶς τὰς τοῦ 90 
ὄντος ἀρετάς. οὕτως γὰρ δυνήσῃ χαὶ εἰς τὸν πατρῷον οἶχον ἐπανελ- 

ϑεῖν, τὴν ἐπὶ τῆς ξένης μαχρὰν χαὶ ἀνήνυτον ζάλην ᾿ἐχφυγοῦσα. 

2 ἐχυρώτατον ΜῊΡ: ὀχυρώτατον ΑΕ, ἰσχυρώτατον α ὃ ἀναϑήσει ΜΑ : ἀνατίθησι 
οθίοτί, τίϑησι ν τῶ ϑεῶ ἃ ὃ. 4 εὔξομαι εὐχήν Τυγη. 8 εὔξω 

ἀξρ(Β} ὃ αὐτοῦ ΑἙῊΡ, τυ τις δαἀυηΐ τὸν οτῃ. Ε' ὅ. 6 ἀποδιδόναι 
διδοὺς Ρ 6 δῶρον ϑεῶ ΗΡ ἐστὶν ΑΕῊΡ: ἐστὶ Μωυσῆς ΜΑ ἽἼ ὃ 
εὐξάμενος ΑΕῊΡ ὃ ἅγιος Εὶ ἀνάϑεμα ΟΕῊΡ 8 ἔτι ΕΉΡ, ἐστὶν α 

ἀνιαροῦ ἩΡ μοι ΗΡ 9 ἡ οὗ. ΝΑ 11 οὐχ] οὐχ ἂν Π(Ρἢ μᾶλλον, 
ἀλλὰ Α: μάλα ἀλλὰ Μι μᾶλλον ἀλλ᾽ ἣ οοἰοτί, μᾶλλον ἢ Ρ6Γ οτγογθὰ Μίδηρ. 
12 δ᾽ ΟΠ], γὰρ οοπϊοεῖο 18 χενοπονεῖς ΑΕ ῊΡ 15 ἀναλαβοῦσα ν ϑησο- 
μένη 11 ποιχίλης ΜΑ: ποιχίλης καὶ καλῆς ΑΕ, καλῆς ΗΡ ἀγέλης οι. α 
εἰ οη. ΟΕἾΠΡ γένη ὃ ἡγεμών Α 18 ὁλοφυρῇ γένος ΠΕῊΡ προστρε- 

πομένη βογίρ8,: προτρεπομένη 6044α,, προτρεψομένη 1,3 (γαϊ. 8179) 19 στήλας ΟΕῊΡ 
20 εὐστόχως 22 ζάλην ΜΑ: ἀλητείαν (Η3, ἀλήϑειαν ΕῊ!Ρ φίλωνος περὶ 
τοῦ ϑεοπέμπτους τοὺς ὀνείρους εἶναι 80} 080Ὑ 011 α 
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Φίλωνος --- ὀνείρους Α΄ 

ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ͂Σ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΥ͂Σ ΟΝΕΙΡΟΥ͂Σ 

(4) Τὸ τρίτον εἴδος τῶν ϑεοπέμπτων ὀνείρων ἀναγράφοντες 

εἰκότως ἄν ἐπίμαχον Μωυσῆν χαλοῖμεν, ἵν᾽, ὡς ἔμαϑεν οὐχ εἰδώς, 

ἀγνοοῦντας χαὶ μᾶς ἀναδιδάξῃ περὶ τῶν σημείων, ἕχαστον αὐγάζων. 

συνίσταται δὲ τὸ τρίτον εἶδος, ὁπόταν ἐν τοῖς ὕπνοις ἐξ ἑαυτῆς ἢ ψυχὴ 

χινουμένη χαὶ ἀναδονοῦσα ἑαυτὴν χορυβαντιᾷ χαὶ ἐνθουσιῶσα δυνάμει 

προγνωστιχῇ τὰ μέλλοντα ϑεσπίζῃ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἦν ἄρχοντος 

τῆς χινήσεως ϑεοῦ χαὶ ὑπηχοῦντος ἀοράτως τὰ ἡμῖν μὲν ἄδηλα, γνώ- 

ρίμα δὲ ἑαυτῷ: τὸ δὲ δεύτερον τῆς ἡμετέρας διανοίας τῇ τῶν ὅλων 

συγχινουμένης ψυχῇ καὶ ϑεοφορήτου μανίας ἀναπιμπλαμένης, ἢ ϑέμις 

πολλὰ τῶν ἀποβησομένων προαγορεύειν. διὸ ὁ ἱεροφάντης τὰς μὲν 

χατὰ τὸ πρῶτον σημαινόμενον φαντασίας τρανῶς πάνυ χαὶ ἀριδήλως 

ἐμήνυσεν, ἅτε τοῦ ϑεοῦ χρησμοῖς σαφέσιν ἐοιχότα διὰ τῶν ὀνείρων 

ὑποβάλλοντος, τὰς δὲ χατὰ τὸ δεύτερον οὔτε σφόδρα τηλαυγῶς οὔτε 

σχοτίως ἄγαν’ ὧν ὑπόδειγμα ἢ ἐπὶ τῆς οὐρανοῦ χλίμαχος φανεῖσα ὄφις. 

αὕτη γὰρ αἰνιγματώδης μὲν ἦν, τὸ δὲ αἴνιγμα οὐ λίαν τοῖς ὀξὺ χαϑορᾶν 

δυναμένοις ἀπεχρύπτετο. αἱ δὲ χατὰ τὸ τρίτον εἶδος φαντασίαι μᾶλλον 

ὃ ἀναδινοῦσα Εἰοθίοτ, ἀναπολοῦσα σοπίοϊο, ἀναχλονοῦσα ὁΟ0η]. ΟΟἢ ἢ 

σημαινόμενος ΔΑ, εἶδος γινομένας σοῃηΐοῖο 14 σχοτὶ ὡς Δ, σχοταίως σομίοὶο 

ὧν 58εγίρ5ὶ: ὃν Δ, οὗ ν ἐπὶ Μδηρ.: ὑπὸ Α οὐρανοῦ χλίμαχος 80Γρ8: 
οὐρανοχλίμαχος Α 15 αὕτη 8οΓγρ8ὶ: αὐτὴ Α 

115" 

2 ἀνεπίμαχον ΔΑ, ἂν σύμμαχον ᾿οπῃίοϊο γ6] ἂν ἐπὶ (τὸ ἔργον) 
σύμμαχον χαλοῖμεν ΔΙδηρ.: χαλεῖ μὲν Α, χαλοῦμεν Υγὶ ὃ σημαινομένων 

60:1. Μίδηψ. 

Ὁ ϑεσπίζῃ δογὶρ58ὶ: ϑεσπίζει Α 9 ἡ Μδηρ.: εἰ ἃ 11 σημαινόμενον Μδηρ.: 
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τῶν προτέρων ἀδηλούμεναι διὰ τὸ βαϑὺ χαὶ χαταχορὲς ἔχειν τὸ αἴνιγμα 

ἐδεήϑησαν χαὶ τῆς ὀνειροχριτιχῇς ἐπιστήμης. πάντες γοῦν οἱ χατ᾽ αὐτὸ 

ἀναγραφέντες ὄνειροι τῷ νομοθέτῃ διαχρίνονται πρὸς σοφῶν τὴν λεχϑεῖσαν 

ὅ | τέχνην ἀνδρῶν. τίνος οὖν εἰσιν οἱ ὄνειροι; ἢ παντί τῳ δῆλον, ὅτι οἵ ρ. θ6( 

τοῦ ᾿Ιωσήφ, οἵ τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου Φαραὼ καὶ οὖς ὅ τε ἀρχισιτο- ὅ 

Ὁ ποιὸς χαὶ ἀρχιοινοχόος εἶδον αὐτοί; πρέποι δ᾽ ἄν ἀπὸ τῶν πρώτων 

ἀεὶ τῆς διδασχαλίας ἀπάρχεσϑαι' πρῶτοι δ᾽ εἰσὶν οὖς ἐθεάσατο ᾿Ιωσήφ. 

ἀπὸ δυεῖν τῶν τοῦ χόύσμου μερῶν, οὐρανοῦ τε χαὶ γῆς. διττὰς φαντα- 

σίας λαβών: ἀπὸ μὲν γῆς τὸ περὶ τὸν ἀμητὸν ὄναρ --- τοιοῦτον δ᾽ 

ἐστίν: οὔμην ἡμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ, ἀνέστη 10 

δὲ τὸ ἐμὸν δράγμα“ (θη. 81, 17), --- τὸ δὲ περὶ τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον 

Ἐ ἡ ἃ ὥσπερ ὁ ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη χαὶ ἕνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν 

7 με΄ ((θ14. 9) διάχρισις δὲ τοῦ μὲν προτέρου μετὰ σφοδρᾶς ἐπανατά- 

σεως τοιαύτη" μὴ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν ; ἣ χυριεύων χυριεύ- 

σεις ἡμῶν“ (Ἰδ1Ὰ. 8); τοῦ δὲ ὑστέρου ὀργὴ πάλιν δικαία: ηἄρά γε 15 

,. ἐλευσόμεϑα ἐγὼ χαὶ ἢ μήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοί σου προσχυνῇσαί σοι ἐπὶ 

τὴν γῆν“ (Ια. 10); 

ἃ (2.) Ταῦτα μὲν δὴ ϑεμελίων τρόπον προχαταβεβλήσϑω, τὰ δὲ ἄλλα τοῖς 

σοφῆς ἀρχιτέχτονος, ἀλληγορίας, ἑπόμενοι παραγγέλμασιν ἐποιχοδομῶμεν, 

ἑχάτερον δὴ τῶν ὀνειράτων ἀχριβοῦντες. ἃ ὃὲ χρὴ πρὸ ἀμφοτέρων 20 

ἀχοῦσαι, λεχτέον: τὴν τἀγαθοῦ φύσιν οἵ μὲν ἔτειναν ἐπὶ πολλά, οἱ δὲ τῷ 

ἀρίστῳ προσεχλήρωσαν μόνῳ’ καὶ οἱ μὲν ἐχέρασαν, οἵ δὲ καὶ ἄχρατον 

9 εἴασαν. οἱ μὲν οὖν μόνον τὸ χαλὸν ἀγαϑὸν εἰπόντες, ἀμιγῆ διαφυλάξαν- 

τες αὐτήν, ἀπένειμαν τῷ χρατίστῳ τῶν ἐν ἡμῖν, λογισμῷ, οἱ δὲ μίξαν- 

ἐδ τες τρισὶν ἐφήρμοσαν, ψυχῇ. σώματι, τοῖς ἐχτός. εἰσὶ δὲ οὗτοι μὲν 

τῆς μαλαχωτέρας καὶ τρυφερᾶς διαίτης, τὸν πλείω χρόνον ἐν γυναιχωνί- 
“« [4 Ρ νἬ. Ἵ 1 ΄“ἷ Φ 

τιδι χαὶ τοῖς γυναιχωνίτιδος ἐχτεϑηλυμμένοις ἔϑεσιν ἀπ᾿ αὐτῶν σπαργά- 

νων ἀνατραφέντες" οἵ δ᾽ ἕτεροι σχληροδίαιτοι, πρὸς μὲν ἀνδρῶν χουρο- 

τροφηϑέντες, ἄνδρες δὲ χαὶ αὐτοὶ τὰ φρονήματα, τὸ συμφέρον πρὸ τοῦ 

ἡδέος ἀσπαζόμενοι χαὶ τροφαῖς αϑλητιχαῖς πρὸς ἰσχὺν χαὶ ῥώμην, οὐ 80 

1 ἀδηλούμεναι Μδῃφ.: δηλούμεναι ὃ ἀναγραφέντες Ἠοθβ6ἢ.: ἀναγράφοντες Α 

4 τίνες σοηἰεῖΟο ὅ ὅ τε] οὔτε Α 6 αὐτοῦ Ὀ6ὴ6 σ0η]. Οὐ δὅ δυονν [0 ἡμᾶς 
(εἴ. ὃ 17, 80. 88): ὑμᾶς α 11 τὸν] τὸ Α ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ: λέγει γάρ" 

Ροβὲ χύχλον ΒΌΡΡ]6Ο, ἀπὸ δὲ οὐρανοῦ τὸ περὶ... . (οηΐ. Μαηρ. 14. 15 βασιλεύσης εἰ 
χυριεύσης Α 18 τοῖς Α: τῆς ν 20 δὴ Μαῃρ.: διὰ Α 22 (ἀμιγὼ 
χαὶ ἄχρατον σΟὨΐΟΪΟ 24 τῶν δῃρ.: τῶ Α 21 ἐχτεϑηλυμμένοις Βογὶρβὶ: 
ἐχτεϑηλυμένοις Α, ἐχτεϑηλυσμένοις Υ ἔϑεσιν δοευπάμπ Οοἰο]οτία μα Μδην.: ἔϑνε- 
σιν 28 ἐντραφέντες ὁοοπϊ. δίδῃρ. 
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πρὸς ἡδονήν, χρώμενοι. δυεῖν δὴ ϑιάσων ἡγεμόνας εἰσάγει δίωυσῇς, 
τοῦ μὲν γενναίου τὸν αὐτομαϑῇ καὶ αὐτοδίδαχτον Ἰσαάχ --- ἀναγράφει 

γὰρ αὐτὸν (ἀπογγαλαχτιζόμενον (6η. 21, 8), ἁπαλαῖς χαὶ γαλαχτώδεσι 

νηπίαις τε χαὶ παιδιχαῖς τροφαῖς οὐ διχαιοῦντα γρῆσϑαι τὸ παράπαν, 

ἀλλ᾽ εὐτόνοις χαὶ τελείαις, ἅτε ἐχ βρέφους εὖ πρὸς ἀλχὴν πεφυχότα 
ν,.,» ,» ᾿ ὶ ν] “- ».7 ΄-- δὲ ν 4 3 δό χαὶ ἐπαχμάζοντα καὶ ἀνηβῶντα ἀεί ----, τοῦ δὲ εἴχοντος χαὶ εὐενδότου 

δ Ἵ ή Ῥ» Α 3 2 - ὲ “« δ ,,γλ4 δ “ τὸν ᾿Ιωσήφ. οὗτος γὰρ οὐχ ἀλογεῖ μὲν τῶν χατὰ ψυχὴν ἀρετῶν, προμη- 

ϑεῖται δὲ χαὶ τῆς τοῦ σώματος εὐσταϑείας, | ἐφίεται (δὲ) χαὶ τῆς τῶν 

ἐχτὸς εὐπορίας" ἀνϑέλχεται δὲ εἰχότως πολλὰ τέλη τοῦ βίου προτεϑει- 

μένος, χαὶ ἀντισπώμενος ὕφ᾽ ἑχάστου σείεται χαὶ χλονεῖται μὴ δυνά- 

μενος στηριχϑῆναι. χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ἔνσπονδοι πόλεις εἰρήνην 

ἄγουσι ἃ ἃ ὁ χαὶ ἀντεπιτίθενται, ὡς ἐν μέρει χρατεῖν τε χαὶ ττᾶσϑαι" 

πολλὴ γὰρ ἔστιν ὅτε ῥυεῖσα πρὸς πλοῦτον χαὶ δόξαν ὁρμὴ τὰς περὶ 

σῶμα χαὶ ψυχὴν φροντίδας ἐξενίχησεν, εἶτα ἀντιβιασϑεῖσα παλιν ὑπὸ 
3 - [4 3 Ὁ ς᾽ ΓΚ 4 ᾽ἤ ») 3 ’ 9 ’ Ἁ ἀμφοῖν ὑπὸ τῆς ἑτέρας ἐνιχήϑη. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον αϑρόαι χαὶ αἱ 

σώματος ἡδοναὶ χαταρραγεῖσαι πάντα ἑξῆς τὰ νοητὰ ἐπέχλυσαν τε χαὶ 

ἠφάνισαν: εἶτ᾽ οὐχ εἰς μαχρὰν ἀντιπνεύσασα σοφία λάβρῳ χαὶ σφοδρῷ 
’ ἐς ς΄ “« “- πα - ’ ’ . λ] -ὔ 

πνεύματι τό τε ῥεῦμα τῶν ἡδονῶν ἐχάλασε χαὶ συνόλως τὰς διὰ τῶν 

αἰσϑήσεων ἅπασας σπουδάς τε χαὶ φιλοτιμίας ἐπράυνε. τοιοῦτος μὲν 

ὃν χύχλος εἰλεῖται περὶ τὴν πολύτροπον ψυχὴν ἀιδίου πολέμου: χαϑαι- 

ρεϑέντος γὰρ ἑνὸς ἐχϑροῦ φύεται πάντως δυνατώτερος ἕτερος, ὕὸρας τῆς 

πολυχεφάλου τὸν τρόπον" χαὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνης φασὶν ἀντὶ τῆς ἐχτμη- 

ϑείσης κεφαλῆς ἀναβλαστάνειν ἄλλην, αἰνιττόμενοι τὸ πολύμορφον χαὶ 

πολύγονον τῆς ἀθανάτου χαχίας δυσάλωτον γένος. μηδὲν οὖν ἕν ἀπο- 

χρίνας ποτὲ πρὸς αὶ ἃ τῷ ᾿Ιωσήφ, ἀλλ᾽ ἴσϑι ὅτι πολυμιγοῦς χαὶ 
᾽ -ὠ ἢ ᾽ ’ Ἁ 

χεχραμένης δόξης ἐστὶν εἰχών. ἐμφαίνεται γὰρ χαὶ τὸ λογικὸν ἐγχρα- 
-» 

10 

1] 

18 

11 

1ὅ 

1 δυοῖν Υ δὴ (τούτων τῶν») οοῃΐοΐο ὃ ἀπογαλαχτιζόμενον Μδηρ. (τοῦτ᾽ 

ἔστιν νυἱὰ. 8(14.}): γαλαχτιζόμενον ἡ 8 εὐπαϑείας σοὶ. Μίδηρ. δὲ δαὰ. 
[Ἀ }.}} 10 σείεται Μδηρ.: ἵεται ἃ 11 οὐδὲ (ταῦϑ᾽) οοηϊ. Μδηρ. 
13 

1Ὁ 

18 

ἀγαθῶν δαὰ. 

αἱ ἐπιϑυμίαι, ἀλλὰ πολεμοῦσιν ἀλλήλαις ΞΡ ρ]60 12 πρὸς 50Γ081: περὶ Α 
ἀμφοῖν (ἢ) νοὶ τῇς δυνατωτέρας ὁοῃΐοὶο 10 χαταρρυεῖσαι οοηΐ. ΔΙδηρ. 

ἐχώλυσε οοπὶ. Μδηρ. 24. ἕν ἀποχρίνας 5εγ) 5: ἐναποχρίνας ἡ, ἴοτί. τῶν 

τούτῳ) οοηῃϊοίο, προσχληρωϑεὶς Μίδηρ. 20 χεχραμένης δηρ.: χεχρυμμένης Α 

γὰρ (δι᾿ αὐτοῦ) σοῃίοϊο 

ὅὃ--0 οἷ. ΟΥβϑηΐβ ἴῃ θη. Ηοιηϊ. ΥΙΓ1 νῥ. 78. 

20 Ἰαουπα 10--11 [{{|. ἸΔ τὼ ἴῃ Α οχϑίαί, προσχλήρου μόνον (γ6] 
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τείας εἶδος, ὃ τῆς ἄρρενος γενεᾶς ἐστι, χατὰ τὸν πατέρα ᾿Ιαχὼβ τυπω- 

10 ϑέν- ἐμφαίνεται χαὶ τὸ ἄλογον αἰσθήσεως, μητρῴῳ γένει τῷ κχατὰ 

“Ῥαχὴλ ἐξειχονισϑέν: ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς σωματιχῇς ἡδονῆς σπέρμα, 

ὃ ἀρχιοινοχόων καὶ ἀρχισιτοποιῶν χαὶ ἀρχιμαγείρων συνδιαιτήσεις ἐν- 

εσφράγισαν’ ἐμφαίνεται χαὶ τὸ τῆς χενῆῇς δόξης, ἐφ᾽ ἣν ὡς ἐφ᾽ ἅρμα ὃ 

διὰ τὸ χοῦφον ἀναβαίνει (ἄθῃ. 41, 42), φυσώμενος χαὶ μετέωρον αἰωρῶν 

ἑαυτὸν ἐπὶ χαϑαιρέσει ἰσότητος. 

17 (8.) Ὁ μὲν δὴ τοῦ ᾿Ιωσὴφ χαραχτὴρ διὰ τῶν εἰρημένων ὑπο- 
τυποῦται' τῶν δ᾽ ὀνειράτων ἑχάτερον μὲν ἀχριβωτέον, πρότερον δὲ τὸ 

περὶ τῶν δραγμάτων ἐρευνητέο. οᾧμην“ φησίν οἡμᾶς δεσμεύειν 10 

δράγματα“ ((η. 81, 1). τὸ μὲν οὔμην“ εὐθέως ἀδηλοῦντος χαὶ 
ἐνδοιάζοντος καὶ ἀμυδρῶς ὑπολαμβάνοντος, οὐ παγίως χαὶ τηλαυγῶς 

18 ὁρῶντος, ἀναφϑεγμά ἐστι. τοῖς γὰρ ἐχ βαϑέος ὕπνου διανισταμένοις 

χαὶ ἔτι ὀνειρώτταυσιν ἁρμόττον λέγειν οὔμην“, οὐχὶ τοῖς ἐγρηγορόσι 

19 παντελῶς χαὶ τρανῶς ἐμβλέπουσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὃ ἀσκητὴς ᾿Ιαχὼβ ,ῴυην“ 15 

ἐρεῖ, ἀλλ οἰδοὺ χλῖμαξ ἐστηριγμένη, ἧς ἣ κεφαλὴ ] ἀφιχνεῖτο εἰς τὸν ρ. 063 

οὐρανόν“ (Ὰοη. 28, 12), χαὶ πάλιν: , ἡνίκα ἐνεχίσσων τὰ πρόβατα, εἶδον 

τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, χαὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ χριοὶ ἀνέ- 

βαινον ἐπὶ τὰ πρόβατα χαὶ τὰς αἶγας, διάλευχοι χαὶ ποιχίλοι χαὶ σπο- 

80 δοειδεῖς ραντοί“ ((ῷθη. 81, 10. 11). τῶν γὰρ τὸ χαλὸν δι’ ἑαυτὸ αἷρε- Ὁ 

τὸν νομιζόντων χαὶ τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασίας εἰἱλιχρινεστέρας καὶ 

χαϑαρωτέρας ἐξ ἀνάγχης εἶναι συμβέβηχεν, ὥσπερ καὶ τὰς μεθ᾽ ἡμέραν 

δοχιμωτέρας πράξεις. 

2] (4.) Αγαμαι δ᾽, ὅταν ἀχούω τοῦ διηγουμένου τὸ ὄναρ, ὅτι ὅπέ- 

λαβε δράγματα χαταδεῖν, οὐ ϑερίζειν. ἐχεῖνο μὲν ἰδιωτῶν χαὶ ὑπηρε- 35 

τῶν ἔργον, τοῦτο δ᾽ ἡγεμόνων χαὶ γεωργίας ἐμπειροτάτων τὸ ἐπιτή- 

22 δευμα. τὸ γὰρ δύνασϑαι διαχρίνειν σχυβάλων ἀναγκαῖα χαὶ τρόφιμα μὴ 

τροφίμων χαὶ νόϑων γνήσια χαὶ ἀνωφελοῦς ῥίζης χαρπὸν ὠφελιμώ- 

τατον, μὴ ἐν οἷς ἢ γῆ βλαστάνει μᾶλλον ἣ διάνοια φύει, τελειοτάτης 

28 ἀρετῆς ἐστιν. ὁ γοῦν ἱερὸς λόγος τοὺς ὁρῶντας εἰσάγει ϑερίζοντας χαί, 90 

.-.... --.θὃϑΘ ῷῷὦΚοὃὄἤ᾽ἔ-.-.--..-ἐςςς-.-͵-..-Ἐ-ς-Ἐ-Ἐ..... -- - ..-..-.... 

1 γεννεᾶς Α 2 ἄλογον Μδηρ.: λογικὸν Α 4. ὅ συνδιαιτάσεις ἐνεσφράγη- 
σαν α ἐνέσπειραν σοηϊ. Μίδηρσ. ὅ χαινῆς δόξης ἔφην Α 
6 αἰωρῶν Οοπ: ἑωρῶν Α, ἑωραχὼς Ηοθδβοῆ., ἠωρηχὼς οοηΐ. Μδηρ. 1 (ρ 
ἰσότητος σοηϊεΐο 10 ὑμᾶς ἴῃ ἡμᾶς οοτγ. Α 11 ἀδημονοῦντος σΟὨΪΟΪΟ 
18 ὁρᾶν εοηΐςϊο ἀνάφϑεγμα 5υβρθοίατῃ 14 ἐγρηγορόσι Μδηρ.: ἐγρηγόρσει Α 
11 ἐνέχισσον Α 20 αὐτὸ σοῃϊεὶο 20 χαταδεῖν ν: χατιδεῖν Α μὲν (γὰρ) 
ΘΟὨΪ6]Ο 20 (τὸ) ἔργον σοηῃΐοῖο 29 ἣ Μδηρ.: ἡ Α, ἢ ἡ οοηϊ. ΒοΘΒςἢ. 
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τὸ παραδοξότατον, οὐ χριϑὰς ἣ πυρούς, ἀλλὰ τὸν ϑερισμὸν αὐτὸν ἐχϑερί:- 

ζοντας" λέγεται οὖν: ,ὅταν ϑερίζητε τὸν ϑερισμὸν ὑμῶν, οὐ συντελέσετε 

τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ“ (μον. 19, 9). βούλεται γὰρ τὸν ἀστεῖον οὐ 34 

μόνον χριτὴν εἶναι τῶν διαφερόντων, (διαχρίνοντα) χαὶ διαστέλλοντα ἐξ 

δ ὦν γίνεταί τινα χαὶ τὰ γεννώμενα, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ δύνασϑαι διαχρίνειν 

δοχεῖν ἀναιρεῖν, ἀμῶντα τὸν ἀμητὸν χαὶ τὴν ἰδίαν ἐπιβουλὴν ἀποτέμ- 

νοντα διὰ τὸ χαὶ πεποιϑέναι χαὶ Μωυσεῖ λέγοντι πιστεύειν, ὅτι ,μόνου 

τοῦ ϑεοῦ ἢ χρίσις ἐστί“ (Ὠοαί. 1, 17). παρ᾽ ὃν αἱ συγχρίσεις χαὶ αἵ 

διαχρίσεις τῶν ἁπάντων: ὑφ᾽ οὔ χαλὸν ὁμολογεῖν ἥττᾶσθαι χαὶ τῆς 

10 ἀοιδίμου νίκης εὐχλεέστερον. ὅμοιόν ἐστι τῷ τὸν ϑερισωὸν ϑερίζειν τὸ 36 

δὶς περιτέμνειν, ὅπερ ὡς ὅτε ἐχαινούργησεν ἐξευρὼν περιτομῆς περιτο- 

υ͵ήν (ἄθη. 17, 18), τὴν, ἀγνείαν ἀφαγνίζεσϑαι (Νυμι. 6, 2), τὴν κάϑαρ- 

σιν τῆς ψυχῆς αὐτὴν χαϑαίρεσϑαι, παραχωροῦντας τῷ ϑεῷ τὸ φαιδρύ- 

νειν χαὶ μηδέποτε νομίσαντας ἱχανοὺς εἶναι ἑαυτοὺς ἄνευ ϑείας ἐπιφρο- 

15 σύνης τὸν χηλίδων ἀνάμεστον ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασϑαι βίον. ταύτης 20 

ἐστὶ τῆς συγγενείας χαὶ τὸ διπλοῦν σπήλαιον (6 θη. 28, 9), αἱ διπλαῖ 

χαὶ περιμάχητοι γνῶμαι, ἥ τε περὶ τοῦ γεγονότος χαὶ ἢ περὶ τοῦ πεποιη- 

χότος, αἷς ἐντρέφεται ὁ ἀστεῖος, ϑεωρῶν μὲν τὰ ἐν χόσμῳ, φιλοπευ- 

στῶν δὲ χαὶ περὶ τοῦ γεννήσαντος πατρός. ἀφ᾽ ὧν οἶμαι χαὶ τὴν ἐν 37 

0) μουσιχῇ δὶς διὰ πασῶν εὑρεϑῆναι συμφωνίαν: ἔδει γὰρ καὶ τὸ ἔργον 

χαὶ τὸν δημιουργὸν τελειοτάταις μελῳδίαις εὐδαιμονίζεσϑαι δυσίν, οὐχὶ 
665 ΝΜ, ταῖς αὐταῖς. ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὑμνούμενα | διέφερεν, ἀναγχαῖον καὶ τὰς μελῳ- 38 

δίας χαὶ συμφωνίας διαχεχρίσϑαι, τὴν μὲν συνημμένην ἀπονέμοντας τῷ συνημ- 

μένῳ χαὶ ἐχ διαφερόντων ἁρμοσϑέντι χόσμῳ, τὴν δὲ διεζευγμένην τῷ πάσης 

25 γενέσεως διεζευγμένῳ χατὰ τὴν οὐσίαν ϑεῷ. γνώμην δὲ ἀποφαίνεται πάλιν 39 

ὃ ἱεροφάντης φιλάρετον λέγων" ,»οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ ϑερισμοῦ “ 

(ον. 19, 9), μεμνημένος τῆς ἐξ ἀρχῆς ὑποθέσεως, χαϑ᾽ ἣν ὡμολόγει, τὸ 
τέλος εἶναι χυρίου“ (Νυμπὶ. 81, 2888.). παρ᾽ ὃν τὸ χῦρος χαὶ ἢ τούτων 

1 πυρροὺς ἃ 2 γοῦν 6ΟΠΪ610 ϑερίξζηται Α 4 διαχρίνοντα Δααϊαϊ 
6 δοχοῦν ὁοηϊ. ἴδῃ. ἐπιβολὴν οοηϊ. Μδηρ., βουλὴν σοπίοῖο Ἵ ργίι8 
καὶ] ἑαυτῷ μὴ σοηϊεῖο Μωσεῖ 10 τῷ Βοοβεῖ.: τὸ Α 11 ὡσαύτως 
σοηΐοΐο ἐχαινούργησαν Υὶ ἐξευρὼν 50Γρ5ὶ : ἐξεῦρον Α 
12 (χαὶ τὸ τὴν σοῃϊοῖο ἀφαγνίζεσϑαι δηρ.: ἀφανίξεσϑαι Α 14 αὐτοὺς 
οοηϊοΐο 15 τὸν 80Γ1ρ81: τῶν Α ἐχνίψασϑαι χαὶ ἀπολούσασθϑαι 50Γρϑ8ὶ : 
ἐχνίψαι χαὶ ἀπολοῦσαι ἡ 11 γνῶμαι βογρδὶ: μνῆμαι Α, ἔννοιαι δηρ. 

22 ἑαυταῖς (ἦν) καὶ σοπίοΐο 28 ἀπονέμοντα Μϑδηρ., (χαὶ) τὴν... 

ἀπονέμεσϑαι νοὶ ἀπονέμοντος (τοῦ λόγου» οΟῃϊςΐο 20 συντελέσετε ὁχ ΧΧ 
βΒΟΙρ8ὶ: συντελέσαι Α. αποουπὶ μὴ σοπίαπρσὶ ἀσδθοὺδί 28 χυρίῳ οοηϊοὶο 

παρ᾽ ὃν τὸ Μδηρ.: παρόντος Α τούτων] πάντων οοπηΐςΐο 
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80 βεβαίωσίς ἐστιν. ἀλλὰ γὰρ ὃ τοῦ ϑερίζειν ἀμύητος αὐχεῖ λέγων" 

»ὕμην ἃ μὴ ἐϑέρισα χαταδεῖν σὸν ἑτέροις δράγματα“ (θη. 81, 7), 

χαὶ οὐχ ἐλογίσατο παρ᾽ δαυτῷ, ὅτι δούλων χαὶ ἀνεπιστημόνων ἦδε 

ἐστὶν ὑπηρεσία, χαϑὰ χαὶ μιχρῷ πρότερον εἶπον. 

8] Δράγματα δ᾽ ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι πράγματα, ὧν ἔχαστος ὡς ὃ 

οἰχείας τροφῆς ἐπιδράττεται, ἐν ἡ ζήσεσθαι χαὶ βιώσεσϑαι τὸν αἰῶνα 

82 ἐλπίζει. (ὅ.) μυρίαι μὲν οὖν τῶν δραγμάτων, λέγω δὴ τῶν ὡσανεὶ 

τρεφόντων πραγμάτων, διαφοραί," μυρίαι δὲ χαὶ τῶν ἐπιδραττομένων χαὶ 

αἱρουμένων τὰ δράγματα, ὡς ἅπασας οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐπινοῆσαι δυνα- 

τόν" τινὰς δ᾽ οὐχ ἄτοπον δείγματος ἕνεκα ἑρμηνεῦσαι, ὧν καὶ τὸ ὄναρ 10 

88 διηγούμενος ἐπεμνήσϑη. φησὶ γὰρ τοῖς ἀδελφοῖς’ οὥὔμην ἡμᾶς δεσμεύειν 

δράγματα“ (. ο.). ἀδελφοὶ δ᾽ εἰσὶν ὁμοπάτριοι μὲν δέχα, ὁμογάστριος 

δὲ εἷς" ἑχάστου δὲ αὐτῶν τοὔνομα σύμβολον ἀναγκαιοτάτου πράγματός 

ἐστι, “Ρουβὴν μὲν εὐφυΐας --- υἱὸς γὰρ ὁρῶν χαλεῖται, ἢ μὲν υἷός, οὐ 
τέλειος, ἥ δὲ δρατιχὸς χαὶ ὀξὺ χαϑορῶν, εὐφυής ---. μαϑήσεως δὲ 16 

84 Συμεών --- εἰσαχοὴ γὰρ ἑρμηνεύεται ---, ἐνεργειῶν δὲ καὶ πράξεων 

σπουδαίων χαὶ λειτουργιῶν ἁγίων Λευί, τῶν δὲ εἰς ϑεὸν δῶν τε χαὶ 

ὕμνων ᾿Ιούδας, ᾿Ισσάχαρ ὃὲ μισϑῶν, οἱ ἐπ’ ἔργοις χαλοῖς ἀποδίδονται 

- τάχα δ᾽ αὐτὰ τὰ ἔργα ὃ τέλειος μισϑὸς ἦν ---, Ζαβουλὼν δὲ φωτός, 

ἐπειδὴ ῥύσις νυχτερίας ὀνομάζεται ---- ῥεούσης δὲ χαὶ ἀπολιπούσης νυχτὸς Ὁ 

85 ἐξ ἀνάγχης φῶς ἀνίσχει ---, διαχρίσεως δὲ χαὶ τομῇς πραγμάτων δΔᾶν, 

ἐπιθέσεως δὲ χαὶ ἀντεπιϑέσεως πειρατικῆς Γαδ, ᾿Ασὴρ δὲ τοῦ φυσιχοῦ 

πλούτου --- μαχαρισμὸς γὰρ ἑρμηνεύεται, ἐπειδὴ μαχάριον χτῆμα 

86 νενόμισται πλοῦτος ---, εἰρήνης ὃὲ Νεφϑαλείμ. --- διανοίγεται 

(τὰρ) καὶ εὐρύνεται πάντα εἰρήνῃ, ὡς συγχλείεται [ πολέμῳ τὸ δὲ ρ. θ64 

ὄνομα μεταληφϑὲν πλατυσμὸς ἢ διανεῳγμένον ἐστί ---, Βενιαμὶν 38 

ὃὲ τοῦ νέου χαὶ γέροντος χρόνου" λέγεται γὰρ ἑρμηνευϑεὶς υἱὸς 

ἡμερῶν εἶναι, ἡμέραις δὲ χαὶ νυξὶν ὁ νέος ὁμοῦ χαὶ γέρων αἰὼν 

Ι λέγων Μδηρ.: λέγειν Α 2 μὴ Α: μὲν εοοηΐ. Νίαηρ., 5866], Εἰομίοτ, 864 Υ. 

ὃ 2] χατάδειν Α 4 (ἡ) ὑπηρεσία οοηϊεΐο (Υ. ὃ 21) Ἵ δὲ σοῃΐϊςοὶο 

9 ὡς] ἃς οοηΐϊ. Μδηρ. 10 χαὶ (ὁ) σοῃϊοῖϊο 14 “Ρουβὴν 58οτγρβϑὶ : “Ρου- 
βεὶμ. Α 14, 15 υἱβ ἣ ρτοὸ ἡ Α 18 ᾿Ισάχαρ α ἀποδίδονται 
50 Γ051: ἐπιδίδονται ἃ 20 ῥύσις Μαηρ.: φύσις α 231 τομῆς Μίδηρ.: τρο- 

πῆς α 22 φυσιχοῦ Μδηρ.: ψυχιχοῦ 25 γὰρ δαᾶ. Ἠοδβεξ. 
238 ἡμερῶν ΠΟοαβοἢ.: ἡμῶν αἰὼν Μδηρ.: αἰῶνα Α 

21 οἱ. Πίεγοπψηιὶ φμαεδί. ἐπ απ. ἢ. 85,17 [μ8ρ.: οττδηΐ 4] ραυίΐδηξ Βοηΐδιηΐῃ δ] 1π| 

αἰογαπι ἱπίογργοίαγὶ ..... 
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ἀναμετρεῖται. ἐπιδράττεται γοῦν ἕχαστος τῶν οἰχείων χαὶ ἐπιὸραξαά- 87 

ὕενος τὰ μέρη πάντα συνδεῖ: ὁ ὑὲν εὐφυὴς εὐϑιξίας, ἐπιμονῆς, 

μνήμης, ἐν οἷς ἢ εὐφυΐα’ ὃ δὲ εὐμαϑὴς ἀχροάσεως, ἥἣσυχίας, 

προσοχῆς: ὃ δὲ ἐγχειρητὴς [τῆς] ϑαρραλεότητος. παραχεχινδυνευ- 

5 μένης εὐτολυίας: ὁὃ᾽ δὲ εὐχάριστος ἐπαίνων, ἐγχωμίων, ὕμνων, 38 

εὐδαιμονισμῶν χατά τε τὸ λέγειν χαὶ τὸ ἄδειν: ὃ δὲ μισθῶν ἐφιέ- 

μενος ἀόχνου συνεχείας τλητιχωτάτης χαρτερίας χαὶ ἐπιμελείας σὺν 

ἀνανταγωνίστῳ ταχυτῆτι. ὁ δὲ φῶς ἀντὶ σχότους μεταδιώχων ἐγρηγόρ- 39 

σεως, ὀξυωπίας" ὁ δὲ τομῆς χαὶ διαχρίσεως πραγμάτων ζηλωτὴς λόγων 

10 ἠχονημένων, τοῦ μὴ ὕφ᾽ ὁμοίων ὡς τῶν αὐτῶν ἀπατᾶσθαι, τοῦ μὴ 

πρὸς χάριν, τοῦ ἀδεχάστου: ὃ δὲ πειρατιχώτερον ἐνεδρεύων τοὺς ἀντι- 40 

λοχῶντας ἀπάτης, φεναχισμοῦ, γοητείας, σοφισμάτων, προσποιήσεως, 

ὑποχρίσεως, ἅπερ ἐξ ἑαυτῶν ψεχτὰ ὄντα χατ᾽ ἐχϑρῶν γινόμενα ἐπαινεῖ- 

ται" ὁ δὲ πλουτεῖν τὸν φύσεως πλοῦτον ἐπιτηδεύων ἐγχρατείας, ὀλιγο- 

15. δεΐας: ὁ δὲ εἰρήνης ἐρῶν εὐνομίας, εὐδιχίας, ἀτυφίας, ἰσότητος. (0.) ἐχ 4! 

τούτων τὰ τῶν ὁυοπατρίων ἀδελφῶν δράγματα χαταδεῖται, τὰ δὲ τοῦ 

ὁμογαστρίου ἐξ ἡμερῶν χαὶ χρόνου, τῶν οὐδενὸς αἰτίων ὡς ἁπάντων 

αἰτίων. αὐτὸς δὲ ὁ ἐνυπνιχστὴς καὶ ὀνειροπόλος -- ἦν γὰρ ἀμφότερα 48 

- τῆς χενῆς δόξης ὡς μεγίστου χαὶ λαμπροτάτου χαὶ βιωφελεστάτου χτή- 

20 ματος ἐπιδράττεται. διὸ πρῶτον μὲν ἀπ᾽ ὀνειράτων, ἃ νυχτὶ φίλα, τῷ βασι- 

λεῖ τῆς σωματιχῆς χώρας γνωρίζεται, οὐχ ὁπὸ πραγμάτων τηλαυγῶν ἐναρ- 

γείας, ἃ πρὸς ἐπίδειξιν ἡμέρας δεῖται. εἶτ᾽ ἐπίτροπος ἢ κηδεμὼν Αἰγύπτου 43 

πάσης ἀναχηρύττεται, ταῖς τιμαῖς τοῦ βασιλέως οἰσόμενος δευτερεῖα, 

ἅπερ ἥττης χαὶ ἀτιμίας ἀφανέστερα χαὶ χαταγελαστότερα παρὰ φρονή- 

25 σβι γράφεται διχαζούσῃ. εἶτα ,χλοιὸν χρυσοῦν“ (6 6η. 41.41.43), ἀγχόνην 44 

ἐπιφανῇ, χύχλον χαὶ τροχὸν ἀνάγχης ἀτελευτήτου, περιτίϑεται --- οὐχ 

ἀχολουϑίαν χαὶ τὸ ἑξῆς ἐν βίῳ χαὶ τὸν εἱρμὸν τῶν τῆς φύσεως πρα- 

Ρ. 065 ΜΝ, γμάτων, ὡς ἢ Θάμαρ’ οὐ ] γὰρ χλοιός, ἀλλὰ δομίσχηος αὐτῆς ὃ χόσμος 

(θη. 88, 18) --- καὶ δαχτύλιον μέντοι βασιλιχόν (θη. 41, 42), δῶρον 

1 οὖν σοῃϊοεΐο 4 τῆς 560]. Μαηρ., ἰάοπὶ χαὶ ροϑί ϑαρραλεότητος δα ἀ. νοὶ] ϑαρρα- 
λεωτάτης (ΟηΪ. ὃ. 6 ὕμνον, εὐδαιμονισμὸν ΛΑ 0 (τῶν) χατὰ οοῃϊοΐο 

Ἵ συνεχείας (ἀσχήσεως) ἙσΟὨ οἰ οΟὈατΩ, πὸ 8818 ἢΔΌΘΟ σοιηπιἃ ροϑί συνεχείας 616 ν 886 

8 ἀνανταγωνίστῳ 50Γ]ρ81: εὐχαταφροντίστω , εὐχαταφόρῳ ὁοηὶ. Μδηρ., ἀχαταφρονήτῳ 
σοηϊ οἰ ΘΌ 86) 11. 12 ἀντιλοχῶντας βετίρ5ϊ᾽: ἀντιλοχγοῦντας α 15 εὐδιχίας 
Μδηρ.: εὐδοχίας Α 16 αἰίογαια τὰ Μαηρ.: τοῦ α 171. 18 αἰτίων, ὧν δ᾽ 
οὐχ ἄνε) πάντα ΠΟΠΪ οἷο 21, 22 ἐναργείας Μδηρ.: ἐνεργείας Α 22) ἐπί- 
σΧΟΠΟΦΥ ἢ] καὶ ΠσΟὨΪΟΪΟ 29 τῆς τιμῆς οοηϊ. Μίδηρ. 20 περι- 

τιϑέναι α 
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(ἄδωρονν, πίστιν ἄπιστον, ἐναντιούμενον τῷ δοϑέντι πάλιν τῇ Θάμαρ 

45 ὑπὸ τοῦ βασιλέως τοῦ ὁρῶντος, ᾿Ισραήλ, ᾿Ιούδα. δίδωσι γὰρ οὗτος τῇ 
ψυχῇ σφραγῖδα (θη. 88, 18), πάγκαλον δῶρον, διδάσχων ὅτι (6 ϑεὸς 

ἀσχημάτιστον οὖσαν τὴν τῶν πάντων οὐσίαν ἐσχημάτισε καὶ ἀτύπωτον 

ἐτύπωσε χαὶ ἄποιον ἐμόρφωσε χαὶ τελειώσας τὸν ὅλον ἐσφράγισε χόσμον ὁ 

40 εἰχόνι χαὶ ἰδέᾳ, τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ. ἀλλ᾽ ἐκχεῖνός γε καὶ ἐπὶ τὸ δευτε- 
ρεῖον ἄνεισιν ἅρμα ((ση. 41, 43} [ἢ] ὑποτυφούμενος ὑπ᾽ αἰώρας φρενῶν 

χαὶ χενοῦ φυσήματος καὶ σιταρχεῖ (0]4. 48), τῷ σώματι ϑησαυροφυλα- 

χῶν χαὶ πανταχόϑεν αὐτῷ πορίζων τὰς τροφάς" ἐπιτειχισμὸς δὲ κατὰ 

47 τῆς ψυχῆς βαρὺς οὗτός ἐστι. τῷ δὲ προαιρέσει χαὶ ζηλώσει τοῦ βίου 10 

μαρτυρεῖ χαὶ τοὔνομα οὐχ ἥχιστα: πρόσϑεσις γὰρ ᾿Ιωσὴφ ἑρμηνεύεται. 

χενὴ δὲ δόξα προστίθησιν ἀεὶ γνησίῳ μὲν τὸ νόϑον, οἰκείῳ δὲ τὸ ἀλλό- 

τριον, ἀληϑεῖ δὲ τὸ ψεῦδος, αὐτάρχει δὲ τὸ πλεονάζον, ζωῇ δὲ ϑρύψιν, 

βίῳ δὲ τῦφον. 

48 ()) Τί δ᾽ ἐστὶν ὃ βούλομαι δηλοῦν, σχόπει. σιτίοις χαὶ ποτοῖς 16 

τρεφόμεϑα, χἄν ἢ εὐτελεστάτη μᾶζα καὶ ὕδωρ ναματιαῖον. τί οὖν ἣ 

χενὴ δόξα προσεπέϑηχεν ἀμήτων χαὶ μελιπήχτων πεμμάτων γένη μυρία 

χαὶ οἴνων ἀμυθήτων πολυέργους καὶ παμποιχίλους χράσεις πρὸς ἀπό- 

49 λαυσιν ἡδονῆς μᾶλλον ἣ πρὸς μετουσίαν τροφῆς παρηρτυμένας : πάλιν 

Ἡδύσματα πρὸς ἐδωδὴν ἀναγχαῖα γήτειχ χαὶ λάχανα χαὶ πολλὰ τῶν Ὁ 

ἀχροδρύων χαὶ ἔτι τυρὸς χαὶ εἴ τι ἄλλο ὁμοιότροπον᾽ εἰ δὲ ϑέλεις, ἐπὶ 

σαρχοβόρων ἀνθρώπων ἰχϑῦς ἔτι χαὶ χρέας πρὸς τούτοις γράφομεν. 

80 ἄρ᾽ οὖν οὐχ αὔταρχες ἦν ἀπανθϑραχίσαντας χαὶ αὐτοσχεδίως ὀπτήσαντας 

πυρὶ τρόπον ἡρωιχῶν ὄντως ἀνδρῶν προσφέρεσθαι; ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ ταῦτα 

ὃ γαστρίμαργος μόνον ὁρμᾷ, σύμμαχον δὲ τὴν χενὴν δόξαν λαβὼν καὶ 26 

«---ς-ς.-.- 

1 ἄδωρον δαά. Μδηρ. τῇ (γ6] τῇ αὐτῇλ 80γρ81: αὐτῆς Α, αὖ τῇ Μδηρ. 
2 οὗτος] ὁ ϑεὸς Μϑδηρ. ὃ. ὁ ϑεὸς δααϊὰϊ 6 γε 8εγ)ρδὶ: τε α 
Ἵ ἣ 860]. οὐπλ Μδῃρ. γοὶ ὁ δοῃϊοϊο 11 χαὶ] δὲ (1 ποί]8 δὴ) Μδηρ. 
18 ἀληϑεῖ Μδηρ.: ἀληϑέσι σοαά. ψευδὲς σοὨΐοῖο, 58] ρτγδοίογαβ ἀληϑείᾳ 16 1] 
ἡ Α τί 80]ρ8ὶ : εἴ τι Α, ἔτι νο] εἰς τί σοὶ. Μδῃρ. 11 ἀμητῶν Α 
Ροϑῖ μελιπήχτων ἴοτί. χαὶ ἄλλων δαὰ. (ἀ6 οὐτ. ὃ 217) 20 ἐπωδὴν Α 

τεια δησ.: γοητεία Α 9] ἔτι βοτγὶρδὶ: εἰ Α, οὐ. Μδῃρ. 22 ἀνθρώπων 
Ἠοαβοῆ.: ἄνϑρωπος χρέας] ὄρνεας οοηΐ. Νίδῃρ. γράφωμεν οοὨΐοἿ0 
ῶ4 ταῦτα Ἠοσδθοῆ.: τούτων αὶ 

1 οἵ. ϑορῃ. Αἴδεθρῃῷ. 60: ἄδωρα δῶρα. 1ὅ---2609,1 οἵ. ἀἰβϑογίδιοηθαι τηθδῃ 
»ΡΡΏΪΟ υπὰ αἷο ΚΥΒΙ80 ἢ -8.Οἴϑοῃο Ὠἰδίτ Ὀ6“ ἢ. 18. 24 88. 16 μᾶζα καὶ ὅδωρ]) 

εἴ, Ερίοσυγοδ {τ 602. 
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τὸ ἐν αὐτῷ λίχνον πάϑος ἐγείρας ὀψαρτύτας χαὶ τραπεζοποιοὺς εὐδοχί- 

μους τὴν τέχνην ἀναζητεῖ χαὶ περιβλέπεται. οἱ δὲ τὰ χατὰ τῆς ταλαί- δ] 

νῆς γαστρὸς ἐχ πολλῶν χρόνων ἀνευρημένα δελέατα ἀναχινήσαντες χαὶ 

χυλῶν ἰδιότητας σχευάσαντές τε χαὶ διαϑέντες ἐν κόσμῳ προσσαίνουσι 

χαὶ τιϑασεύουσι γλῶτταν" εἶτ᾽ εὐθὺς ἀγχιστρεύονται τῶν αἰσθήσεων τὴν 

ἐπιβάϑραν, γεῦσιν, δι᾽ ἧς ἀντ᾽ ἐλευϑέρου δοῦλος ὃ δειπνοθϑήρας οὐχ εἰς 

μαχρὰν ἀνεφάνη. τί; γ8 μὴν οὐχ οἶδεν, ὅτι ἀμπεχόνη πρὸς τὰς ἀπὸ δ3 

χρυμοῦ | χαὶ ϑάλπους ἐγγινομένας βλάβας τῷ σώματι χατεσχευάσϑη τὸ 

πρῶτον; ἀλεξάνεμος μέν, ὡς οἱ ποιηταί πού φασι, χειμῶνι « « «. τίς δ8 

οὖν τὰς πολυτελεῖς ἁλουργίδας, τίς τὰ διαφανῇ χαὶ λεπτὰ ϑέριστρα, τίς 

τὰς ἀραχνοὐφεϊς ἀμπεχόνας, τίς τὰ ἐπηνθισμένα ἣ βαφαῖς ἣ πλοχαῖς διὰ τῶν 

βάπτειν ἣ ὑφαίνειν ποιχίλα ἐπισταμένων χαὶ τὴν ἐν ζῳγραφίᾳ μίμησιν παρ- 

ευημερούντων δαιδαλεύεται : τίς; οὐχ ἢ χενὴ δόξα: (8.) ἀλλὰ μὴν χαὶ οἰχίας 54 

διὰ τὰς αὐτὰς ἐδέησεν ἡμῖν αἰτίας, χαὶ ὅπως μὴ πρὸς ϑηρίων ἢ ϑηριωδε- 

στάτων τὰς φύσεις ἀνθρώπων ἐπιτρεχόντων βλαπτώμεϑα. τί οὖν τὰ μὲν 

ἐδάφη καὶ τοὺς τοίχους πολυτελέσι λίϑοις διαχοσμοῦμεν ; τί δὲ ᾿Ασίαν καὶ 

Λιβύην χαὶ πᾶσαν Εὐρώπην χαὶ τὰς νήσους ἐπερχόμεϑα, χίονας ἀριστίν- 

ὅην ἐπιλελεγμένους χαὶ ἐπιστυλίδας ἐρευνῶντες; τί δὲ περὶ Δωρίους καὶ δὅ 

᾿Ιωνιχὰς καὶ Κορινθιαχὰς γλυφὰς καὶ ὅσα οἱ ἐντρυφῶντες (τοῖς χαϑεστ)ῶσι 

νόμοις προσεξεῦρον σπουδάζομέν τε χαὶ φιλοτιμούμεϑα, χιονόχρανα χοσ- 

μοῦντες; τί ὃὲ χρυσορόφους ἀνδρῶνας χαὶ γυναιχωνίτιδας χατασχευά- 

ζομεν; ἄρ᾽ οὐ διὰ τὴν χενὴν δόξαν: καὶ μὴν πρός γε ὕπνον μαλαχὸν δῦ 

μὲν ἔδαφος αὔταρχες ἦν --- ἐπεὶ χαὶ μέχρι νῦν. τοὺς [Γυμνοσοφιστὰς παρ᾽ 

᾿Ινδοῖς χαμευνεῖν ἐχ παλαιῶν ἐθῶν χατέχει λόγος ---, εἰ δὲ μή, στιβὰς 

γοῦν ἐχ λίϑων λογάδων ἣ ξύλων εὐτελῶν πεποιημένη χλίνη. ἀλλὰ γὰρ δ7 

ἐλεφαντόποδες τὰ ἐνήλατα χαὶ χλιντῇῆρες ὀστράχοις πολυτελέσι χαὶ ποιχί- 

λαις χελώναις ἐνδεδεμέναις μετὰ πολλῶν πόνων χαὶ δαπανημάτων ἐν 

ὃ ἀναχαινίσαντες ὁοηὶ. Μδην. 4 προσαίνουσι ὅ γλῶτταν (πρῶτον) οοηΐ. 

ἴδῃς. 6 ἐπὶ βάϑραν Α. 9 ἀλλ᾽ ἐξάνεμος Α Ἰδοῦμἃ υπΐτ8 ἴθγθ 
ΥΟΓΒῸΒ ἱῃ Α, τῷ δὲ ϑέρει ἀναψύχουσα 6. στ. βϑυρρ]εῦ ΠΠοΘϑδἢ- 11 ἀραχνοὐφεῖς Μδηρ.: 

ἀραχνοφυεῖς Α ποιχιλίαις οοηΐ. Μδηρ. 12 βάπτειν δηρ.: ῥάπτειν Α 
18 οἰχείας 14. 15 ϑηριωδεστέρων οοπὶ. Μδηρ. 19 ὅσα Ἠοαβεὶ.: ὅσους 

τοῖς χαϑεστῶσι 86Γρ81 (χαϑεστῶσι ἰδ) Μίδηρ.): ζῶσι ἃ 21 χρυσορρόφους Α 

22 γε 807]ρ8]: τε 260 χαὶ {(χεχοσμηνένοι) σΟΠΪΟἷΟ χλιντῆρες Ἠοδδοἢ.: 

ἡλιντῆρας Α 21 ἐνδεδεμένοι σοῃΐϊ. Μδηρ. 

9 Βοι. Οἀ. ξ 539. 
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πολλῷ χρόνῳ χατασχευάζονται, τινὲς δὲ ὁλοάργυροι χαὶ ὁλόχρυσοι χαὶ 

λιϑοχόλλητοι στρωμναί, ἀνθηροποιχίλοις χαὶ χρυσοπάστοις ὡς πρὸς ἐπί. 

δειξιν χαὶ πομπήν, οὐ τὴν χαϑ'᾽ ἡμέραν χρῆσιν, διαχεχοσμημέναι, ὧν 

88 δημιουργὸς ἣ χενὴ δόξα. - τί δὲ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλαίας ἐχϑλιβομένου χαρ- 

ποῦ πλέον ἔδει ζητεῖν πρὸς ἀλείαματα; χαὶ γὰρ λεαίνει χαὶ χάματον δ 

σώματος λύει χαὶ εὐσαρχίαν ἐμποιεῖ, χἄν εἴ τι χεχαλασμένον εἴη, σφίγγει 

δ9 πυχνότητι χαὶ οὐδενὸς ἧττον ἑτέρου ῥώμην χαὶ εὐτονίαν ἐντίϑησιν. ἀλλὰ 

γὰρ ἐπετειχίσϑη τοῖς ὠφελοῦσι τὰ ἡδέα τῆς χενῆς δόξης ἀλείμματα, εἰς 

ἃ χαὶ μυρεψοὶ πονοῦσι χαὶ χῶραι μεγάλαι συντελοῦσι, Συρία, Βαβυλών, 

00 ᾿Ινδοί, Σχύϑαι, παρ᾽ οἷς αἱ τῶν ἀρωμάτων γενέσεις εἰσί. (0.) πρός γε 10 

μὴν τὸ πίνειν τίνος ἔδει μᾶλλον ἢ τοῦ φύσεως ἐχπώματος ἀχρότησι 

τέχνης εἰργασμένου: τὸ δὲ ἔχπωμα αἱ ἡμέτεραι χεῖρές | εἰσιν, ἃς εἰς ρΡ. 661 ΝΜ. 

᾿ταὐτό τις συναγαγὼν χαὶ χοιλάνας, εὖ μάλα τῷ στόματι προσϑείς, ἐπι- 

χέοντος ἑτέρου τὸ ποτὸν οὐ μόνον ἄχος τῆς δίψης, ἀλλὰ χαὶ ἄλεχτον 

6] ἡδονὴν χτᾶται. εἰ δὲ ἔδει πάντως ἑτέρου, τὸ γεωργιχὸν χισσύβιον οὐχ 15 

ἱχανὸν ἦν, ἀλλὰ ἄλλων ἐπιφανῶν τέχνας ἀναζητεῖν ἔδει: τί δὲ ἀργυρῶν 

χαὶ χρυσῶν χυλίχων ἄφθονον πλῆϑος χατασχευάζεσϑαι, εἰ μὴ διὰ τὸν 

φρυαττόμενον μεγάλα τῦφον χαὶ τὴν ἐπ᾽ αἰώρας φορουμένην κενὴν δόξαν: 

ΟΣ ὅταν χαὶ στεφανοῦσθϑαί τινες ἀξιῶσι μὴ δάφνης μηδὲ χιττοῦ, μὴ ἴων ἢ 

χρίνων ἣ ῥόδου ἣ ϑαλλοῦ συνόλως ἥ τινος ἄνϑους εὐώδει στεφάνῳ παρελϑόν- 20 

τες τὰ ϑεοῦ δῶρα, ἃ διὰ τῶν ἐτησίων ὡρῶν ἀναδίδωσι, χρυσοῦς (δ᾽ 

ὑπὲρ χεφαλῆς, βαρύτατον ἄχϑος, αἰωρῶσιν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ χαὶ πληϑούσῃ 

χωρὶς αἰδοῦς, ἄλλο τι νομιστέον ἣ ὅτι χενῇς δόξης εἰσὶ δοῦλοι, φάσχον- 

08 τες οὐχ ἐλεύϑεροι μόνον ἀλλὰ χαὶ πολλῶν ἄλλων ἣγεμόνες εἶναι; ἐπι- 

1 τινὲς] ἔτι σοπῖςοῖὶο ὦ λιϑοχόλλυτοι ἃ ἄνϑεσι ποιχίλοις σοῃϊοίο 

ἀνϑηροποιχίλοις χαὶ γρυσοπάστοις (αἀ. 1άθπι ἔργοις ὁχ Οαπί. 5. Ττίη.) Μδηρ.: ἀνθηροποι- 

χίλους χαὶ χρυσοπάστους , ἀνϑηροποιχίλοι χαὶ χρυσόπαστοι Ηοθϑοἢ. ὃ ὧν 
Ποοβοἢ.: ὡς Α 4, ὃ λιπαροῦ οοπηϊ. Μδῃρ. 8 ἐπετειχίσϑη Μδηρ.: ἀπετεῖι- 
χίσϑη Δ 11 ἀχρότητι Μδῃρ., ἴοτί. τϑοῖθ 18. 14 (μὴ) ἐπιχέοντος Μδηρ. 
14 τῆς 86τρβῖ: τε ᾿ς 15. χισσίβιον Α 11 ἄφϑονον Μδηρ.: ἀφϑό- 
νων α χατασχευάζεται οοηΐ. Νίδῃρ. 18 φορουμένην ΠΟοαΒοἢ.: φορου- 
μένης 19 χαὶ ὅταν νοὶ] ὅταν δὲ χαὶ σοηΐϊοῖο. ἰΘοΥοΥθὰ8 δυΐοπι Ἰηΐγα 
για 010η}01}8 Ορτ18 68., δὶ δϊς βογϊ δα ὅπου γε χαὶ. 5'65 δογναίῃγ ἀξιοῦσι, 11η. 23 αἰωροῦσιν 

Ιερ., 11η. 28 οὺς τί στεφανοῦσϑαί 580τρ81: στεφανοῦσι Α, στεφανοῦνται 

Ἠσοα56}. ἀξιῶσι 5ογρ8ὶ: ἀξιοῦσι 20 εἴ τινος Α, ἤ τῖνος (ἄλλου) 
σοὨ οἷο ο΄ Ροϑί στεφάνῳ 8(., ἀναδεῖσϑαι ΟΘ686}. 21 χρυσοῦ ΗοθΒςΕΠ. 
δ᾽ Ηορβοῃ.: οὐ. ΔΛ 22 αἰωρῶσιν Ββοτὶρ8: ἑωρῶσιν Α. αἰωροῦσιν 

ΠΟΘ 8ςἢ. πληϑούσῃ Μδηρ.: πλήϑους Α 28 ἄλλο τι Βουῖρβὶ : ἅτε Α, 
(Υ. δὰ ]ΐμ, 19) 
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λείψει μ8 ἣ ἡμέρα τὰς διαφϑορὰς τοῦ ἀνθρωπείου βίου διεξιόντα. χαίτοι 

τί δεῖ μαχρηγορεῖν; τίς γὰρ αὐτῶν ἀνήχοός ἐστι, τίς ὃὲ οὐ ϑεατής: τίς 

μὲν οὖν οὐ τρίβων καὶ ἐθάς: ὥστε παγχάλως προσϑήχην τὸν ἀτυφίας 

μὲν ἐχϑρόν, τύφου δ᾽ ἑταῖρον ὠνόμασεν ὁ ἱερὸς λόγος. χαϑάπερ γὰρ 64 

8 τοῖς δένδρεσιν ἐπιφύονται βλάσται περισσαί, μεγάλαι τῶν γνησίων λῶβαι, 

ἃς χαϑαίρουσι χαὶ ἀποτέμνουσι προνοίᾳ τῶν ἀναγχαίων οἱ γεωργοῦντες, 

οὕτω τῷ ἀληϑεῖ χαὶ ἀτύφῳ βίῳ παρανέβλαστεν ὃ χατεψευσμένος χαὶ 

τετυφωμένος, οὗ μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας οὐδεὶς εὕρηται γεωργὸς ὃς 

τὴν βλαβερὰν ἐπίφυσιν αὐταῖς ῥίζαις ἀπέχοψε. τοιγαροῦν εἰδότες οἱ θὅ 

10 φρονήσεως ἀσχηταὶ τὸ χατάπλαστον τοῦτ᾽ αἰσϑήσει πρῶτον, (εἶτα) δια- 

νοίᾳ μεταδιώχοντα ἀντιχρυς ἐχβοῶσι: οϑηρίον πονηρὸν ἥρπασε καὶ 

χατέφαγεν ᾿Ιωσήφ“ (οη. 817, 83). ἀλλ᾽ οὐ ϑηρίον ἐξηγριωμένον ὧν ὃ θ0 

πολυπλοχώτατος τῶν πεφυρμένων ἀνθρώπων τυφοπλαστηϑεὶς βίος, οὗ 

πλεονεξία χαὶ πανουργία σοφαὶ δημιουργοί, τοὺς προσιόντας ἅπαντας 

18 εὐωχεῖται; τοιγάρτοι χαὶ ἔτι ζῶσιν αὐτοῖς ὡς νεχροῖς προτεϑήσεται 

πένθος, ἀξίαν ὀλοφύρσεως χαὶ ϑρήνων χαρπουμένοις ζωήν ἐπεὶ καὶ 

᾿Ιαχὼβ τὸν ᾿Ιωσὴφ ἔτι ζῶντα πενθεῖ. ἀλλ᾽ οὐ Μωυσῆς ἐάσει τοὺς 67 
περὶ Ναδὰβ ἱεροὺς λόγους πενϑεῖσϑαι (ον. 10, 6)" οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίου 

πονηροῦ ϑηρὸς ἁρπασϑέντες, ἀλλ΄ ὑπὸ ῥιπὴῆς ἀσβέστου χαὶ ἀϑανάτου ̓  

0 φέγγους ἀνελήφϑησαν, ὅτι τὴν ἔνϑερμον καὶ διάπυρον καὶ σαρχῶν ἀνα- 

ρ. 668 ἡ. λωτιχὴν χαὶ ὀξυχίνητον πρὸς τὴν |[ εὐσέβειαν σπουδήν, ἣ γενέσεως μέν 

ἐστιν ἀλλοτρία, ϑεοῦ δὲ οἰχεία, τὸν μελλητὴν ὄχνον ἐχποδὼν ἀνελόντες, 

εὐαγῶς χαϑιέρωσαν, οὐ δι᾿ ἀναβαϑμῶν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐλϑόντες ---- 

ἀπείρηται γὰρ νόμῳ --- ἀλλὰ δεξιῷ πνεύματι ἐπουρίσαντες χαὶ ἄχρι 

25 τῶν οὐρανοῦ περιόδων παραπεμφϑέντες, ϑυσίας ὁλοχαύτου χαὶ ὁλοχάρπου 

1 διαφϑορὰς 5.11ρ81: διαφορὰς Α ὃ ἐθάς Ηοα86}.: ἔϑος ἃ 4 ἑταῖρον 
ΒΠοα5οΒ.: ἕτερον Α 6 χαϑαιροῦσι οοηΐ. ΟΟΠη. 86 γ. ἐθ ἂρτῖς. ὃ 10 

ἢ παρανέβλαστεν 5.Γ]ρ81: παρανέβλαψεν ΔΑ 9 ἐπὶ φύσιν Α 10 {τὸν 
ἀδελφὸν) τὸ σοηΐοϊο κατάπλαστον 8εγρδὶ : χατάπλειστον Α, ἄπληστον (οτη. τοῦτο) 

οοηΐ, Νηρ. εἶτα δά. Μϑηρ., ρτγδοϑίαὶ ἰοτί. αὐτόν, εἶτα καὶ 11 μετα- 

διώχοντα 8οτγίρβὶ: μεταδιώχοντες Α, μεταδιώχοντας σοπὶ. Δίδηρ. 12 ὧν Ιο6568.: 

ὄν α 18 τυφοπλαστηϑεὶς 8εΥμ5]: τύφω βλαστηϑεὶς Α οὗ Μαηρ.: οὐ ἃ 
16 προτεϑήσεται 8008]: προστεϑήσεται ἡ 16 ἀξίαν Ἡοαβεῆ.: ἄξιον ἃ 

χαρπουμένοις ΗΠ 680}.: χαρπούμενοι Α 11 Μωσῆς Α 18 Ναδὰβ Μίδηρ.: 
Ἀδὰμ Α ἀγρίου (καὶ σοπὶοὶο 20 τὴν Μδηρ.: τε α 
21 σπουδὴν Μίδηρ.: σπουδῆς ἣ Ηοθβο.: ἢ Α 229 μελλητὴν Β80Γρ51: 

μὲν δὴ Α 28 ἀναβασμῶν ἃ 24 ἐπουρίσαντες ΠοΘδ6ἢ.: ἀπουρίσαντες Α, 

ἐπουρισϑέντες Μδηρ., ἴοτί. γοοίθ 
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08 τρόπον εἰς αἰϑερίους αὐγὰς ἀναλυϑέντες. (10.) ἀποχοπτέον οὖν, ὦ 

ψυχὴ πειϑαρχοῦσα τῷ διδάσχοντι, τὴν σεαυτῆς χεῖρα καὶ δύναμιν, ἐπει- 

δὰν ἄρξηται τῶν γεννητιχῶν ἣ γενέσεως ἣ ἀνθρωπείων σπουδασμάτων 

09 ἐπιλαμβάνεσθαι. πολλάχις γὰρ ὕφ᾽ « ἃ ' προσαψαμένην -τῶν διδύμων 

χεῖρα ἀποχόπτειν (Ὠοαί. 26,11. 12). πρῶτον μὲν ὅτι ἐδεξιώσατο ἣν ὅ 

ἐχϑαίρειν ἐχρῆν ἥδονήν, δεύτερον δὲ ὅτι παρ᾽ ἡμᾶς τὸ σπείρειν ἐνό- 

τ0 μισεν, εἶθ᾽ ὅτι τῷ γενομένῳ τὴν τοῦ ποιοῦντος ἀνέϑηχε δύναμιν. οὐχ 

δρᾷς, ὅτι ὃ γήινος ὄγχος, ᾿Αδάμ, ὅταν ἅψηται τοῦ διδύμου ξύλου (θη. 3, 

9), ϑνύσχει, δυάδα τιμήσας πρὸ μονάδος χαὶ τὸ γενόμενον πρὸ τοῦ 

πεποιηκότος ἐχϑαυμάσας: ἀλλὰ σύ γε τοῦ μὲν χαπνοῦ χαὶ χύματος 10 

ἐχτὸς βαῖνε χαὶ τὰς χαταγελάστους τοῦ ϑνητοῦ βίου σπουδὰς ὡς τὴν 

φοβερὰν ἐχείνην χάρυβδιν ἀποδίδρασχε χαὶ μηδὲ ἄχρῳ, τὸ τοῦ λόγου 

11 δὴ τοῦτο, δαχτύλῳ ψαύσῃς. ἐπειδὰν δὲ ταῖς ἱεραῖς ἐπαποδύσῃ λειτουρ- 

γίαις, ὅλην τὴν χεῖρα καὶ δύναμιν εὐρύνασα εὖ μάλα τῶν παιδείας χαὶ 

σοφίας ϑεωρημάτων ἐπίδραξαι. χαὶ γὰρ πρόσταξίς ἐστι τοιαύτη" ,ἐὰν 15 

ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον ἣ ϑυσίαν, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον,“ εἶτ᾽ ἐπι- 

φέρει: οχαὶ δραξάμενος πλήρη τὴν δρᾶχα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ 

ἐλαίῳ καὶ παντὶ τῷ λιβάνῳ ἐπιϑήσει τὸ μνημόσυνον ἐπὶ τὸ ϑυσιαστή- 

12 ριον. ([μον. 2,1. 2) ἀρ᾽ οὐ παγχάλως ψυχὴν εἶπεν ἀσώματον τὴν 

μέλλουσαν ἱερουργεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν δίδυμον ἐχ ϑνητοῦ χαὶ ἀϑανάτου 20 

συνεστῶτα ὄγχον; τὸ γὰρ εὐχόμενον, τὸ εὐχάριστον, τὸ ϑυσίας ἀμώμους 

τ ἀληϑῶς ἀνάγον ἕν μόνον ἦν ἄρα, ἣ ψυχή. τίς οὖν ἣ ψυχῆς ἀσω- 

μάτου ϑυσία; τίς ἣ σεμίδαλις, ἐχχεκαϑαρμένης ταῖς παιδείας ὑποϑήχαις 

ἡγώμης σύμβολον, τροφὴν ἄνοσον χαὶ ζωὴν ἀνυπαίτιον ποιεῖν ἱχανῆς; 

ΤΑ ἀφ’ ἧς ὃραξάμενον τὸν ἱερέα ὅλῃ τῇ ὃραχί, τὸ δ᾽ ἐστὶ πάσαις ταῖς 25 

1 ἀναλυϑέντας Α 2 σεαυτῆς Ἠοδ80ἢ.: γε αὐτῆς Α 8. ἣ γενέσεως οογτγυρίθιϊῃ 

υἱὰά. 4 Ἰδουηδ 20---25 Ἀ{{|. 4; οἵ, 1)0 8ρ66. 169. 11] σἂρ. 81. 82 (11 528. 829 Μ.), ὑφη- 
γεῖται 8000]. Μίδῃρ., 804 ρυτα ἀδδβαηί. προσαψαμένην Ἠοα80}.: προσαψαμένων Α 
Ἵ γενομένω Α (ο ἰπ Γᾶ8.): γεννωμένῳ Υὶ ἀνέϑηχε Μδηρ.: ἐνέϑηχε Α 
12 τὸ βθουμπάυμι Οοίοϊογίαη Μδηρ.: τῷ Α 18 δὴ 5εγρϑ8ὶ: ποδὶ Α (8ῃ δήπου Ὁ) 
τοῦτο Α: τῷνγ 10 ἣ ἰοτί. 860]. (οι. ΧΧ) 18 πάντα τὸν λίβανον 9 
ΠΧΧ οοηϊ. Μδηρ. ἐπιϑήσει οχ ΠΧΧ Μδηρ.: ἐπιτίθησι Α, 86ὰ ν. ῥ. 197,17 

(αὐτῆς ἐπὶ οοπίοϊο (εἶ. δὰ Ρ. 197,17) 20 ἱερουργεῖν Μδηρ.: ἱερουργίαν 
21 εὐχαριστοῦν Μδηξ. ἀμώμους Βοαβοδ.: ἀμώμου 28 ἣ Μαῃχ.: ἡ 
ἐχχεχαϑαρμένης Μαηρ.: ἐχχεχαϑαρμένη Α παιδείας ΠΟΘ56}.: παιδείαις Α 
20 δραξάμενον 8οΙρ8ὶ : δραξάμενος Α τὸν ἱερέα Α: ὁ ἱερεὺς Υ 

10. 11 Πο. Οἀ. μ 9319. 
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διανοίας λαβαῖΐῖς, πλήρη τὴν ὅλην ψυχὴν εἰἷλιχρινεστάτων χαὶ χαϑαρω- 

τάτων δογμάτων γενομένην αὐτὴν ὡς ἱερεῖον τὸ χάλλιστον ἀνάγειν προσ- 

τέταχται, πίονα χαὶ λιπῶσαν, ϑείῳ φωτὶ χαίρουσαν χαὶ ταῖς ἀπὸ διχαι- 

οσύνης χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἀναδιδομέναις χαταπνεομένην αὔραις, ὡς 
6 εὐωδέστατον χαὶ προσηνέστατον ἀεὶ χαρποῦσϑαι βίον" τὸ γὰρ ἔλαιον χαὶ 

Ρ. 669 Μ. ὃ [ λιβανωτός, ὧν ἐπιδράττεται σὺν τοῖς λευχοπύροις ὃ ἱερεύς, ταῦτα 

αἰνίττεται. (11). διὰ τοῦτο χαὶ Μωυσῆς ἐξαίρετον ἑορτὴν ἀνέθηχε τῷ τ 

δράγματι, πλὴν οὐ παντί, ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἱερᾶς γῆτ. οὗταν“ γάρ 

φησιν ηεἰσέλϑητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, χαὶ ϑερίζητε τὸν 

10 ϑερισμὸν αὐτῆς, οἴσετε δράγματα ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν 

ἱερέα“ ([μον. 28, 10), τὸ δέ ἐστιν: ὅταν εἰσέλθῃς, ὦ διάνοια, εἰς τὴν τῷ 

ἀρετῆς χώραν, ἣν ἐμπρεπὲς μόνῳ δωρεῖσϑαι ϑεῷ, τὴν εὔβοτον, τὴν 

εὔγειον, τὴν καρποφόρον, εἶτα οἰχεῖα [εἴ γε] σπείρασ᾽ ἀγαϑὰ ϑερίζῃς 

αὐξηϑέντα ὑπὸ τοῦ τελεσφόρου, μὴ πρότερον οἴχαδε συγχομίσῃς, τουτ- 
16 ἔστι μὴ ἀναϑῇς μηδ᾽ ἐπιγράψῃς σεαυτῇ τὴν τῶν περιγινομένων αἰτίαν, 

ἢ ἀπάρξασθαι τῷ πλουτάρχῳ καὶ τὰ πλουτιστήρια ἔργα ἐπιτηδεύειν 

ἀναπείθοντι. χαὶ λέγεται τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ϑερισμοῦ ὑμῶν“ αὐτῶν, 71 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς γῆς, προσφέρειν, ἵνα ἀμῶμεν χαὶ ϑερίζωμεν ἑαυτοῖς, 

πάνθ᾽ ὅσα χαλὰ χαὶ τρόφιμα χαὶ σπουδαῖα βλαστήματα χαϑιεροῦντες. 

30 (12.) ᾿Αλλ ὅ γε τῶν ἐνυπνίων μύστης ὁμοῦ χαὶ μυσταγωγὸς 18 

ϑαρρεῖ λέγειν, ὅτι ἀνέστη τὸ αὐτοῦ δράγμα χαὶ ὠρθώϑη (ὅρη. 81, 7). 

τῷ γὰρ ὄντι χαϑάπερ οἱ γαῦροι τῶν ἵππων τὸν αὐχένα μετέωρον ἐξα- 

ρᾶντες, ὅσοι ϑιασῶται τῆς χενῆς δόξης εἰσίν, ἐπάνω πάντων ἑαυτοὺς 

ἱδρύουσι, πόλεων, νόμων, ἐϑῶν πατρίων, τῶν παρ᾽ ἑχάστοις πραγμάτων" 

25 εἶτα ἀπὸ δημαγωγίας ἐπὶ δημαρχίαν βαδίζοντες χαὶ τὰ μὲν τῶν πλησίον 79 

χαταβάλλοντες, τὰ δὲ οἰχεῖα διανιστάντες χαὶ παγίως ὀρϑοῦντες, ὅσα 

ἐλεύϑερα χαὶ ἀδούλωτα φύσει φρονήματα, χαὶ ταῦϑ᾽ ὑπάγεσϑαι μηχα- 

γῶνται. διὸ προστίθησι. ,περιστραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προσε- 80 

χύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα“ (1014.). τέϑηπε γὰρ ὃ μὲν αἰδοῦς ἐραστὴς 

80 τὸν σχληραύχενα, ὃ δὲ εὐλαβὴς τὸν αὐθάδη, ὃ δὲ ἰσότητα τιμῶν τὸν 

ΓῪ 

1 διανοίας ΗοΘθ8ς}.: διανοίαις Α λάβαις 2 ἱερείων σοπϊοῖο 
ὃ χαίρουσαν. δῃζ.: χαίρουσι Α 6 ἱερεύς Ηοθ8οῇ.: ἱερός 18 εἴ γε 8606] 8ὶ 
(σύ γεῦ), ἔργα οοηϊ. ΟΟΒῃ σπείρας Α, σπείρασα Υ 15 ἀναϑεὶς Α μηδ᾽ 
Ηοθβοἢ.: μὴ Α 16 πλουτοφόρῳ χαὶ τὰ πλούτου ποριστιχὰ ἔργα ΘΟὨΪΟΪΟ 
11 λέγετε Α ἡμῶν ῥ6Γ θτγογολ Ηοδϑοἢ. 18 ἑαυτούς οοῃϊοΐο 21 ϑαρρεῖ 
Οομη: ϑαρσεῖ Α 24 προσταγμάτων γο] διαταγμάτων οοῃϊ. δηξ. 206 δια- 
γιστάντες Μδηζ.: διαναστάντες Α 21 α]ῖ. χαὶ 866]. ΟΟδὴ 80. 271,1 ἰσότητα οἱ 

ἄνισον Μδηρ.: ὁσιότητα εὐ ἀνόσιον Α 
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81 ἑαυτῷ τε χαὶ ἄλλοις ἄνισον, χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" ἅτε γὰρ ϑεωρὸς ὧν 

οὐ μόνον τοῦ ἀνθρωπείου βίου ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν χόσμῳ συμπάντων ὃ 

ἀστεῖος οἷδεν ὅσον εἴωϑε πνεῖν ἀνάγχη, τύχη, χαιρός, βία, δυναστεία, 

χαὶ ὅσας ὑποθέσεις χαὶ ἡλίκας εὐπραγίας ἀπνευστὶ δραμούσας ἄχρις 

82 οὐρανοῦ χατέσεισαν χαὶ χατέρραξαν. ὥστε ἀναγχαίως εὐλάβειαν ἐπασπι- δ᾽ 

δήσεται, τοῦ μηδὲν ἐξ ἐπιδρομῆς δεινὸν παϑεῖν συγγενὲς φυλαχτήριον" ὃ 

88 γάρ, οἶμαι, πρὸς πόλιν τεῖχος, τοῦτ᾽ εὐλάβεια πρὸς ἕκαστον. ἄρ᾽ οὖν 

οὐ παραπαίουσι καὶ μεμήνασιν ὅσοι παρρησίαν ἄχαιρον σπουδάζουσιν 

ἐπιδείχνυσϑαι, βασιλεῦσι χαὶ τυράννοις ἔστιν ὅτε λέγειν τε χαὶ ποιεῖν 

ἐναντία τολμῶντες, οὐχ αἰσϑανόμενοι, ὅτι (οὐ) τοὺς αὐχένας μόνον 10. 

ὥσπερ τὰ ϑρέμματα ὑπεζεύχϑησαν, ἀλλ᾿ ὅλα τὰ σώματα χαὶ τὰς 

Ι] ψυχὰς γύναιά τε χαὶ τέχνα καὶ γονεῖς χαὶ τὴν ἄλλων ἑταίρων (χαὶδ ρ. 610} 

συγγενῶν πολυάνθρωπον οἰχειότητα χαὶ χοινωνίαν ἐχδέδενται, χαὶ ἔξεστι 

τῷ ἡνιόχῳ χαὶ ἐπόχῳ μετὰ πάσης εὐμαρείας χεντεῖν, ἐλαύνειν, ἐπέχειν, 

84 ἀναχαιτίζειν, ἅττ᾽ ἄν ἐθελήσῃ μιχρὰ χαὶ μείζω διατιϑέναι; τοιγαροῦν 16 

στιζόμενοι χαὶ μαστιγούμενοι χαὶ ἀχρωτηριαζόμενοι χαὶ ὅσα πρὸ τοῦ 

ϑανάτου χαλεπὰ πάντα ὠμῶς χαὶ ἀνηλεῶς αἀϑρόα ὑπομένοντες, ἀπαχϑέν- 

85 τες ἐπὶ πᾶσι ϑνήσχουσι. (13.) ταῦτ᾽ ἐστὶ τῆς ἀχαίρου παρρησίας τὰ 

ἐπίχειρα, οὐ παρρησίας παρά γε εὖ φρονοῦσι χριταῖς, ἀλλ᾽ εὐηϑείας χαὶ 

φρενοβλαβείας χαὶ μελαγχολίας ἀνιάτου γέμοντα. τί λέγεις; χειμῶνα 50 

τις ὁρῶν ἀχμάζοντα χαὶ βαρὺ πνεῦμα ἐναντίον καὶ λαίλαπα χαταιγίζου- 

σαν χαὶ χυματούμενον πέλαγος, ἐνορμίζεσϑαι δέον, ἐξορμίζεται καὶ ἐξανά- 

80 γεται; τίς ἢ χυβερνήτης ἢ ναύχληρος οὕτω ποτὲ ἐμεϑύσϑη χαὶ παρῴ- 

νησεν, (ὡς) ὅσων εἶπον χατασχηψαντων ἐθελῆσαι πλεῖν, ἵνα ὑπέραντλος 

ἄνωϑεν ἐπιχυϑείσης τῆς ϑαλάσσης ἢ ναῦς γενομένη πλωτῇρσιν αὐτοῖς 25 

ἐγχαταποϑῇ; τῷ γὰρ βουλομένῳ πλεῖν ἀχινδύνως εὔδιον πνεῦμα οὔριόν 

8. ποιεῖν οοηϊ. Μδῃξ. 4 ἱλιαχὰς εὐπραγίαι οἱ δραμοῦσαι οὐηΐϊ. 
Μδηρ. ὅ. Θ ἐπασπιδήσεται Α: ἐπασπισθϑήσεσθαι οοπὶ. ΠΌΘΒΟἢ., ἐπασπιδώσεται 
Μαηρ., ἐπισπάσεται (Ξ6. σύμμαχον, 5815. βδορίυ8 ῬΏΪ]10) οοηϊοΐο, ἐπασχηϑήσεται εοηϊ. 

Οοδπ 8 ἄχαιρον δηρ. (εἴ. ἃ; 85): ἄπειρον Α 10 οὐχ] οὐδὲ οοηϊ. Μδηρ. 
αἰσϑανόμενοι β8εγρ58ὶ: αἰσθάνονται Α, αποά 56ΓΥΑΓΙ ΟῚ μοίοϑῖ, ηἰϑδὶ γὰρ δἀάδ8 

οὐ δήά. ΠΠο65ςἢ. 12 ἑταίρων χαὶ Μδηρ.: ἑτέρων Α 18 ἐχδίδονται 

(ἐκδέδονται) οοηϊ. Δίδηρ. 14 ἐπόχῳ Μϑδηρ.: ἐπ᾿ ὦὥμω Α 18 ἐστὶ Μδῃγ.: 

ἐπὶ ἃ 19 (μᾶλλον), ἀλλ᾽ εοῃηϊςεΐο 20 (ἣ) τί δομΐεῖο 2] τίς ΑΥ, 808 γ. 

Ρ. 218,1 ἐναντιούμενον οοηΐοὶο 25 (εὖ τις Μαηρ. 24 ὡς δβεγῖρ8ὶ: ἵνα Α, 

ᾳυοά ἰγδηβροϑυὶ ροβὶ πλεῖν. οἱ ἃ] αυ]ὰ νοςὶ8δ ἵνα Τοβίαγο υἱάθίυγ ἴῃ οοττυρίοία πλύ- 

νεῖν ἐθελῆσαι δογῖρβὶ (εἴ. Μδηρ.:) ἐθελήση Α, ἐθελούση ν ὅσον Α 
πλεῖν ΗΠ ΟΘ650}.: πλύνειν Δ, ἴπη) χαὶ 8Ὧ4α. ΠΟΘ 56}. ἵνα] ν. τωοᾶο δάἀμῃοίδίδ 
2 (ἄμα) πλωτῆρσιν οομϊ. 1Π0686}]. 20 συγχατεπόϑη εοηΐ. Μδην. 
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τε χαὶ λεῖον ἀναμένειν ἐξῆν. τί ὃέ; ἄρχτον τις (ἢ σὺν ἄγριον ἢ) 87 

λέοντα μετὰ συρμοῦ ϑεασάμενος ἐπιόντα, πραῦναι χαὶ τιϑασεῦ- 

σαι δέον, ἐξαγριαίνει χαὶ ἀνερεδίζει, ὅπως ϑοίναν χαὶ εὐωχίαν ὧμο- 

βόροις ἀνηλεεστάτοις εὐτρεπίσῃ ξαυτόν; εἰ μὴ χαὶ φαλαγγίοις χαὶ ἀσπίσι 88 

5 ταῖς Αἰγυπτίχις χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα τὸν φϑοροποιὸν ἰὸν ζοπιθέρεταὶ 

οὐδενὶ λυσιτελὲς ἀνθίστασθαι, ϑανατον ἀπαραίτητον τοῖς ἅποξ ὃδὴη Ἰχϑεῖσι 

ἐπαάγουσιν’ ἀγαπητὸν γὰρ χατεπάδοντας χαὶ χειροήθη, ποιοῦντας μηδὲν 
.“. 5 ,» 4 - -ἶ - 2 “ , - 
ἀπ᾿ αὐτῶν δεινὸν παϑεῖν. εἴτ οὐχ εἰσιν ανϑρωπηί τινες συῶν, φα- 89 

λαγγίων. ἀσπίδων ἀγριώτεροι χαὶ ἐπ'βουλότεροι; ὧν τὸ ἐπίβουλον χαὶ 

10 δυσμενὲς ἀμήχανον ἑτέρως ἣ τιϑασείαις χαὶ μειλῆμασι χρωμένους 
΄-΄ο ἃ Ὁ “ ΄ Ἁ ) ᾿ Ἁ ον" “- ᾿ [4 

διεχοῦναι. τοιγάρτοι ὁ σοφὸς ᾿Δβραὰμ, τοὺς υἱοὺς τοῦ Χὲτ --- ἐρμη- 

νεύονται ὃὲ ἐξιστάντες --- προσχυνήσει (οη. 23, 1). τῶν χαιρῶν 
-. “,΄)σακοαν ΕῚ 4 ΔΙ “«΄ , 4 3 ᾽ 

τοῦτο ὃρᾶν ἀναπειθϑόντων. οὐ γὰρ τιμῶν γε τοὺς ἐχ φύσεως χαὶ γένους 90 
« Ἁ 4 “- ἊΝ λ] . - Ἃ -λ “-“. ἥν ΣΝ ’  » » .᾽ 

χαὶ ἐϑῶν ἐχϑροὺς λογισμῦ, οἱ τὸ τῆς ψυχῆς νόμισμα, παιδείαν, ἐξιστάν- 

18 τες χαὶ χαταχερματίζηντες οἰχτρῶς ἀναλίσχουσιν, ἐπὶ τὸ προσχυνεῖν ἦλϑεν, 

ἀλλὰ τὸ παρὸν χράτος αὐτῶν χαὶ τὴν δυσάλωτηων ἰσχὺν δεδιὼς χαὶ 

φυλαττόμενος ἐρεδϑίζειν, μέγα χαὶ ἐχυρὸν χτῆμα χαὶ ἀγώνισμα ἀρετῆς. 

». 0617] Μ. σοφῶν ψυχῶν ἄριστον ἐνδιαίτημα. τὸ διπλοῦν σπήλαιον, | ὃ μαχόμενον 

μὲν χαὶ πολεμοῦντα οὐχ ἐνῆν, ὑπερχόμενον ὃὲ χαὶ ϑεραπεύοντα τῷ 
[4 --ῖ- ΄ ᾿Ὶ Ὶ Ρ -- 4, “ -- ΄ὰ, 

50 λόγῳ, χομιεῖται. τί δέ; οὐχὶ χαὶ ἡμεῖς, ὅταν ἐν ἀγορᾷ διχτρίβωμεν, 9] 

εἰώϑαμεν ἐξίστασθαι μὲν τοῖς ἄρχουσιν. ἐξίστασθαι δὲ χαὶ τοῖς ὑποζυ- 
«05 Μ “ ) .} “, ’ Ἷ » , 3 3 -Ν .» 9 - -“Ὕὀ , 3 

γίγις; αλλ απ ἐναντίας γνώμης χαὶ οὐχὶ τῆς αὐτῆς" τοῖς μὲν γὰρ 

ἄρχουσιν ἐν τιαῇ. τοῖς ὁὲ ὑποζυγίοις διὰ φόβον τοῦ μηδὲν ἀπ΄ αὐτῶν 

εἰς ἡμᾶς νεωτερισϑῆναι. χαὶ διδόντων μὲν τῶν χαιρῶν ἐπιτιϑεμένους 92 

9οὅ τὴν τῶν ἐχϑρῶν βίαν χαλὸν χαταλῦσαι, μὴ ἐπιτρεπόντων ὃὲ ἄἀσφα- 

λὲς ἣσυχάσαι, βουλομένοις ὁέ τιν’ ὠφέλειαν εὑρίσχεσθαι παρ᾽ αὐτῶν 

ἁρμόττον τιϑασεῦσαι. . 

1 ἄρχτον Μδηρ.: ἄρχον Α τίς Α 1. 23 Ἰᾶαεπὰ 8---9 {{{. ἴῃ Α: ΒυρΡ ον Οοἢη, 
Β010πΊ ἢ ἴδ δα. ΠῸΟΘΒ.ἢ. 4 ἀνηλεεστάτοις δίδηρ.: ἀνηλεεστάτην Λ ὃ ὅσα 

Ηοοβοἢ.: ὅσοι ἃ ἐπιφέρεται ὀδοῦσιν (Ἰος πυθδὲ. ὁᾶγογα ῬΟβθΌ1η 5) δ ρρίοί Μδηρ., 
ἔχει ϑυρρ]. Ἠοαβοἢ. ἰ ἐπ τάγουσιν Α (ςοηί. δαπρ.): ἀπάγουσιν ν 12 τοῦτο 

Μδηρ.: τοῦ ἃ οὐ Μαηρ.: ὁ ὁ 11. 15. ἐξιστάντες βυπροοίι 11 ἐρε- 
ϑίδειν Οοἰο᾽οτα5: ἐρυϑριάξζειν ἡ 1δ μοκί σπήλαιον αἰ. χομίξεται δαηρσ. 

19 οὐ χενὴν α ὑπερχύμενον δίἷααηρ.: ὑπερμαχόμενον αὶ 20 χομιεῖ- 

ται βογῖρβι: χομιεῖσθαι 34. (οὔτως) καὶ σοηϊεῖο 20 τιν᾽ 86 051: 

τὴν ἃ 

11 οἵ. Τῆαυς. 1 22 (νο]. ἢ] Ρ. 148,4). 

ῬΗΠοπΐκ Ορογα το]. 11]. ι. 18 
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93 (4142. Διὸ καὶ νῦν ἄξιον ἐπαινεῖν τοὺς μὴ ὑποχωροῦντας τῷ τῆς 

χενῆς προστάτῃ δόξης, ἀλλὰ ἀνθισταμένους χαὶ λέγοντας. μὴ βασιλεύων 

βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“ (ἄρῃ. 81,8); οὕπω γὰρ ἰσχυχότα ὁρῶσιν αὐτόν, 

οὐχ ὡς φλύγα μμένον τε χαὶ λάμποντα ἐν ἀφθόνῳ ὕλῃ νεμόμενον, 

ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὡς σπινθῆρα ἐντυφόμενον, ὀνειρώττοντα δόξαν, οὐχ ἐναργῶς ὡὶ 

94 ἤδη μετιόντα. γρηστὰς γὰρ ἐλπίδας ὑποβάλλουσιν ἑαυτοῖς, ὡσεὶ χαὶ μὴ 

ἁλῶναι δυνησόμενοι. παρὸ λέγουσι’ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν βασιλεύσεις“; ἴσον 

τῷ ζώντων, ὄντων, ἰσχυόντων, ἐμπνεόντων ἡμῶν οἴει δυναστεύσειν : 

ἀσϑενησάντων μὲν γὰρ ἴσως ἐπιχρατήσεις, ἐρρωμένων δὲ ἐν ὑπηχόου 

90 μοίρᾳ τετάξῃ. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν: ἐπειδὰν μὲν γὰρ ἐν διανοία 10 

(6) ὀρϑὸς ἰσχύῃ λόγος, ἣ χενὴ χαταλύεται δόξα, ῥώννυται δὲ ἀσϑενή- 

σαντης. ἕως οὖν ἔτι σῴαν ἔχει τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἢ ψυχὴ χαὶ μηδὲν 

αὐτῆς μέρος: ἠχρωτηρίασται, ϑαρρείτω βάλλειν καὶ τοξεύειν τὸν ἐναντιού- 

ἅξνον τῦφον χαὶ ἐλευθεροστομείτω φάσχουσα΄ οὗτε βασιλεύσεις οὔτε 

90 χυριεύσεις (1014.) οὔτε ἡμῶν οὖτε ἐφ᾽ ἡμῶν ἑτέρων’ αλλά σου τὰς 16 

ἐπανατάσεις χαὶ τὰς ἀπειλὰς ἐφόδῳ μιᾷ χαταδραμούμεϑα σὺν τοῖς δορυ- 

φόροις καὶ ὑπασπισταῖς, φρονήσεως ἐγγόνοις" ἐφ᾽ ὧν λέγεται ὅτι, προσέ- 

ϑεντο μισεῖν αὐτὸν ἕνεχα τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ χαὶ ἕνεχα τῶν ῥημάτων 

97 αὐτοῦ“ (0 14.). αλλ οὐ ῥήματα μὲν χαὶ ἐνύπνια πανϑ' ὅσα ὃ τῦφος 

ἄν εἰδωλοποιῇ, πράγματα δὲ χαὶ σαφεῖς ἐνάργειαι τὰ ὅσα ἐπ᾽ ὀρθὸν βίον 20 

χαὶ λόγον ἀναφέρεται; χαὶ τὰ μὲν μίσους ἅτε χατεψευσμένα, τὰ δὲ φιλίας 

98 ἅτε ἀληϑείας τῆς ἐπεράστου γέμοντα ἐπάξια. μηδεὶς οὖν ἔτι χατηγορεῖν 

ἐπιτολμάτω τῶν τοσούτων τὰς ἀρετὰς ἀνὸρῶν ὡς μισανϑρώπου χαὶ μισα- 

δέλφου δεῖγμα ἥϑους ἐχφερόντων, ἀλλὰ μαϑών, ὅτι οὐχ ἄνθρωπος ὃ νῦν 

ἐπιχρινόμενός ἐστιν, ἀλλὰ τῶν ἐν ἑχάστου τῇ ψυχῇ τρόπων ὃ δοξομανὴς 539 

χαὶ φιλότυφος, ἀποδεχέσϑω τοὺς ἄσπονδον ἔχϑραν χαὶ μῖσος ἀχαταλ- 

λαχτὸν πρὸς ] αὐτὸν αἰρομένους χαὶ μηδέποτε τὸν στυγηϑέντα πρὸς ἐχεί- ρ. 072 Μ. 

99 νων στερξάτω, Ἰνοὺς ἀχριβῶς, ὅτι οἱ τοιοῦτοι διχασταὶ γνώμης οὐχ ἄν 

ποτε ἐσφάλησαν ὑγιοῦς, ἀλλὰ μαϑόντες χαὶ παιδευϑέντες ἐξ ἀρχῆς τὸν 

8 βασιλεύσης ἰσχυκότα Μδηρ.: ἐσχηκότα α 4 οὐδ᾽ οοπίοῖο τε 50 ρϑ8ὶ: 

ται Δ, οἰμ. Υ͂ ὅ ἔϑ᾽ ὡς ΠΙῺῸὺυο5.ἢ.: ἔϑος ἡ 6 ἄρ᾽ εοηϊοεΐϊο Ἵ βασιλεύσης ΑΛ 
ὃ τῷ δίαηρ.: τῶν ἡ ὄντων νἱὰ. 4.6]. δυΐ ὄντων, ζώντων ἴγ8}}8ρ. 11 ὃ διά. 
0}. 1 12 οὖν Μδηνσ.: οὗ ἡ 16 ἐπανατάσεις Μδηρ.: ἐπαναστάσεις 

20 ἐνάργειαι λίδῃσ.: ἐνέργειαι Α 22) ἀδεχάστου οοηϊοὶο 2 ἐπιτολμάτω τῶν 

ΠΟ 656}. : ἐπὶ τολμοτάτων τοιούτων ςομὶ. Μδηρ. 24. ἐχφαινόντων 

σΟὨΪΟΪΟ 5 τῶν Α: ὁ ὧν οοηΐ. δδηρ, τρόπων 80γρ81: τρόπος α 
27 αὐτὸν Ιοο50ἢ.: αὐτοὺς Δ, τοῦτον σοηΐεῖϊο αἰρομένους 80γ1ρ81: ἐρωμένους Ἁ,, αἷ- 

ρουμένους [[0656}᾿. 28 τοιοῦτοι δίδηρ.: τοσοῦτοι 
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ὄντως βασιλέα, τὸν χύριον, προσχυνεῖν τε χαὶ τιμᾶν ἀγαναχτοῦσιν, εἴ τις 

τὴν ϑεοῦ τιμὴν νοσφίζεται χαὶ τοὺς ἱχέτας αὐτοῦ μεταχαλεῖ πρὸς τὴν 

ἰδίαν ϑεραπείαν. (12.) διὸ θαρροῦντες ἐροῦσιν: ,μὴ βασιλεύων βασι- 100 

λεύσεις ἐφ᾽ ἡμῖν“; ἣ ἀγνοεῖς, ὅτι οὐχ ἐσμεν αὐτόνομοι, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀϑα- 

5. νάτου βασιλέως, τοῦ μόνου ϑεοῦ, βασιλευόμεθϑα; τί δέ; οχυριεύων χυ- 

ριεύσεις ἡμῶν“ (6ϑθη. 317,8); μὴ γὰρ οὐ δεσποζόμεθα χαὶ ἔχομέν τε 

χαὶ ἕξομεν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τὸν αὐτὸν χύριον: ᾧ δουλεύοντες οὕτω 

γεγήϑαμεν, ὡς οὐδεὶς ἕτερος ἐπ᾿ ἐλευϑερία" χαὶ γάρ ἐστι τὸ δουλεύειν 

ϑεῷ πάντων ἄριστον, ὅσα ἐν γενέσει τετίμηται. εὐξαίμην ἄν οὖν χαὶ 10] 

10 αὐτὸς δυνηϑῆναι τοῖς γνωσθεῖσιν ὑπὸ τούτων ἐμμεῖναι βεβαίως - ὀπτῆρες 

γὰρ χαὶ χατάσχοποι χαὶ ἔφοροι πραγμάτων, οὐ σωμάτων, εἰσὶν ἀχριβο- 

δίχαιοι, πάντα νήφοντες τὸν αἰῶνα, ὡς ὑπὸ υηδενὸς ἔτι τῶν εἰωϑότων 

δελεάζειν ἀπατᾶσθαι. μεϑύω δὲ ἄχρι νῦν ἐγὼ χαὶ ἀσαφείᾳ πολλῇ 102 

χέχρημαι χαὶ βάχτρων χαὶ τῶν ποδηγετησόντων ὥσπερ οἱ τυφλοὶ δέομαι" 

18 σχηριπτομένῳ γὰρ ἐγγένοιτ᾽ ἄν ἴσως μήτε προσπταίειν μήτε ὀλισϑαίνειν. 

εἰ ὃξ τινες ἀνεξετάστους χαὶ ἀπερισχέπτους εἰδότες ἑαυτοὺς οὐ σπουδαά- 108 

ζουσι τοῖς ἐξζηταχόσιν ἃ χρὴ πάντα ἀχριβῶς χαὶ περιεσχευμένως ἄχο- 

λουϑεῖν, ἀγνοοῦντες τὴν ὁδὸν ἐπισταμένοις, ἴστωσαν ὅτι δυσαναπορεύτοις 

βαράϑροις περιπαρέντες οὐδ᾽ ἐπειγόμενοι προελθεῖν ἔτι δυνήσονται. 

0 ἐγὼ ὃς ἐχείνοις, ὅταν μιχρὸν ἀνεϑῶ τῆς μέϑης, οὕτως εἰμὶ ἕνσπονδος, 104 

ὡς τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν χαὶ φίλον εἶναι νομίζειν. χαὶ νῦν οὐδὲν ἧττον 

τὸν ἐνυπνιαστήν, ὅτι γε χαὶ ἐχεῖνοι, προβαλοῦμαι χαὶ στυγήσω: χαὶ 

οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἐπὶ τούτῳ μέμψαιτ᾽ ἂν με τῷ τὰς πλειόνων γνώμας 

τε χαὶ ψήφους ἀεὶ νιχᾶν. ἐπειδὰν δὲ πρὸς ἀμείνω βίον μεταβάλῃ χαὶ 105 

25 μηχέτ᾽ ἐνυπνιάζηται μηδὲ ταῖς χεναῖς τῶν χενοδόξων φαντασίαις ἰλυ- 

σπώμενος χαχηοπαϑῇ μηδὲ νύχτα χαὶ σχότος χαὶ πραγμάτων ἀδήλων 

χαὶ ἀτεχμάρτων συντυχίας ὀνειροπολῇ, περιαναστὰς δὲ ἐχ τοῦ βαϑέος [0 

ὕπνου διατελῇ μὲν ἐγρηγορώς, ἐνάργειαν δὲ πρὸ ἀσαφείας χαὶ πρὸ ψευ- 

δοὺς ὑπολήψεως αἀλήϑειαν καὶ πρὸ νυχτὸς ἡμέραν χαὶ φῶς πρὸ σχότους 

2 ἱχέτας Μαηρ.: οἰχέτας Α ὃ. 4 βασιλεύσης Α 9. ροϑί τετίμηται ἰδοιη δ) 
δίδίυ! Μδηρ, 11 εἰσὶν] ἦσαν εοῃϊ. Ἀἴδηρ. 11. 12. ἀχριβοδίχαιοι 8οτὶρεὶ: 
ἀχριβεῖς, δίχαιοι ΛΔ 10 ἀσαφία ΑΛ 10 σχηριπτομένῳ [Ι1]0650}}.: σχ, ἰδο. ὃ |1{{., 
μένω Α 10. 17 σπουδάξουσι ΠΠΟΘ56ἢ.: σποὺῦ, ἰδ. 7 11|. ἃ 18 (οἷ) ἀγνο- 

οὔντες (τοῖς) σΟὨΪοΙΟ 19 ἐπειγόμενοι 5ογρ51: ἐπιγινόμενοι Α, ἐπινηχόμενοι δοηΐ. 
Μδηρ. 20 ἔνσπονδος Μίδηρ.: ἔσπονδος Λ, ἔκσπονδος ἨοΘΒοἢ. 2ὃ με τῷ 

ΒΟΙρ5]: μετὰ Δ, χατὰ οοηὶ. Μδηρ,., μοι τὸ να] μὲ τοῦ Ποοβεῇ. πλειόνων 86γρ5]: 

πλείω Α. πλείους γν, τῶν νἱὰ. δή. 920. 80 λυσπώμενος 50ΓὙ]ρ8ὶ (εἰλυσπώμενος 
Υ): εἱλησπόμενος 28. 29 ψεύδους ἃ 

18" 
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ἀποδέχηται χαὶ τὴν μὲν γυναῖχα τοῦ Αἰγυπτίου, σώματος ἥδονήν, εἰς 

αὐτὴν εἰσελθεῖν καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπολαῦσαι παραχαλοῦσαν ἀπο- 

στρέφηται (ἃ6η. 39,1) διὰ πόϑον ἐγχρατείας [ χαὶ ζῆλον εὐσεβείας ρ. 618 Υ. 

107 ἄλεχτον, ὧν δὲ ἔδοξεν ἀλλοτριωϑῆναι συγγενιχῶν χαὶ πατρῴων ἀγαϑῶν 

υξταποιῆται πάλιν τὸ ἐπιβάλλον ἀρετῆς ξαυτῷ υέρης διχαιῶν ἀνα- 5 

χτᾶσϑαι χαὶ ταῖς χατὰ μιχρὴὸν ἐπανιὼν βελτιώσεσιν ὡς ἐπὶ χορυφῆς 

τοῦ ἑαυτοῦ βίου χαὶ τέλους ἱδρυϑεὶς ἀναφϑέγξηται, ὃ παϑὼν ἀχριβῶς 

ἔμαϑεν, ὅτι ,τοῦ ϑεοῦ“ (6οη. ὅ0, 19) ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς ἔτι τῶν εἰς. 

108 Ἰένεσιν ἡκόντων αἰσϑητοῦ τὸ παράπαν, οἱ μὲν ἀδελφοὶ χαταλλαχτηρίους 

ποιήσοντα! συμβάσεις, τὸ μῖσος εἰς φιλίαν χαὶ τὸ χαχόνηυν εἰς εὔνοιαν 10 

μεταβαλόντες, ἐγὼ δ᾽ ὃ τούτων ὀπαδὸς --- πείϑεσϑαι γὰρ ὡς δεσπόταις 

109 οἰχέτης ἔμαϑον --- ἐπαινῶν οὐχ ἐπιλείψω τῆς μετανοίας ἐχεῖνον" εἴ γε 

χαὶ Δωυσῇς ὁ ἱεροφάντης αἀξιέραστον χαὶ ἀξιομνημόνευτον οὖσαν αὐτοῦ 

τὴν μετάνοιαν ἐχ φϑορᾶς ἀνασῴζει διὰ συμβόλου τῶν ὀστέων, ἃ χατο- 

ρωρύχϑαι μέχρι τοῦ παντὸς οὐχ ᾧετο δεῖν ἐᾶν (ἐν Αἰγύπτῳ (Εχοά. 16 

18, 19), παγχάλεπον ἡγούμενος, εἴ τι ἤνϑησεν ἢ Ψυχὴ καλόν, τοῦτ᾽ 

ἐᾶσαι μαρανϑῆναι χαὶ χαταχλυσϑὲν ἀφανισθῆναι πλημμύραις, ἃς ὃ τῶν 

παϑῶν Αἰγύπτιος ποταμός, τὸ σῶμα, διὰ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων ῥέων 

ἐνδελεχῶς ἐχδίδωσιν. 

0 (16.) Ἢ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν δραγμάτων φανεῖσα ὄψις ἀπὸ γῆς χαὶ διά- 20 

χρισις εἴρηται" τὴν ὃὲ ἑτέραν χαιρὸς χδη σχοπεῖν, χαὶ ὡς ὀνειροχριτιχῇ 

111 τέχνῃ διαστέλλεται. ,εἶδεν οὖν φησιν οἐνύπνιον ἕτερον χαὶ διηγήσατο 

τῷ πατρὶ χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ χαὶ εἶπεν" ὥσπερ (6) ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη 

χαὶ ἔνδεχα ἀστέρες προσεχύνουν με. χαὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ πατὴρ χαὶ 

εἶπε" τί τὸ ἐνύπνιον ὃ ἐνυπνιάσϑης; ἀρά 1ε ἐλθόντες ἐλευσόμεϑα ἐγὼ καὶ ἢ 25 

μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σου προσχυνῆσαί σοι ἐπὶ τὴν γῆν; ἐζήλωσαν 

δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοί, ὁ ὃΣ πατὴρ διετήρησε τὸ ρῆμα“ (ἄϑδη. 87,9---11). 

12 φασὶ τοίνυν οἱ μετεωροληγιχοί, τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον μέγιστον ὄντα τῶν 
᾽ Ἁ « ΤᾺ ΝΟ’  } ν» Η 3 ’ Ψ 

χατ᾽ οὐρανὸν δυοχαίδεχα ζῳδίοις, ἀφ᾽ ὧν χαὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε, 
“-. ’ ᾽ν »»ῇ Ἁ - ΄ π᾿: “- 4 ν} Ά [4 ὔ ῪῸΡ 

χατηστερίσϑαι, ἥλιον δὲ χαὶ σελήνην ἀεὶ περὶ αὐτὸν εἰλουμένους ἔχαστον 30 

2 αὐτὴν Μίαῃρ.: αὐτὸν Λ ὅ μεταποιῆται ΠΙοο56ῃ.: μεταποιῆσαι α ἀρετῆς 

οἴῃ. ΠῚ} οαβ.ἢ. 10 χαχόνουν Δίαηρ.: χαχὺν 12 ἐπαίνων οὐχ ἐπιλήψω ΔΛ 

18 Μωσῆς 12 ἐὰν Α, ἐν αἰά. ΠοομποΙι. 10 πᾶν χαλεπὸν Αα 20 ἐπ 

500 81: ἀπὸ α δραγμάτων Δίδηρ.: πραγμάτων ἡ γῆς (ληφϑεῖσα) σοὨϊοΪΟ 

(εἴ. 8. 0) 31 χαὶ 566]. Οὐδ ὀνειροχριτιχὴ Α 22 διαστέλλεσϑαι 

οοηΐὶ. Μίδηρ. 28. ὁ δαά. δίαῃρ. ἢ {τυῦτο) ὃ οομῃίςεϊο, οὗ, ὃ 195 29 ζῳδίοις 

80ΓΠρ81: ζωδίων ΛΔ, ζωδίων σημείοις σοηϊ. Μαῃρ, 90 χατηστερεῖσϑαι Α 
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διεξέρχεσθαι τῶν ζῳδίων, οὐχ ἰσοταχεῖς, ἀλλ᾽ ἐν ἀριϑμοῖς χαὶ χρόνοις 

ανίσοις, τὸν μὲν ἐν ἡυέραις τριάχοντα, τὴν δὲ δωδεχατημορίῳ τούτων δι" με Ἰϑέεραῖς τρ ᾽ τῇ Ξ οὐ τὴ μηριῷ τ 

υάλιστα, ὅπερ ἡυερῶν δυεῖν χαὶ ἡμίσους ἐστίν. ἔδοξεν οὖν ὃ τὴν ϑεό- 113 

πεμπτὸν φαντασίαν ἰδὼν ὑπ᾽ ἀστέρων ἕνδεχα προσχυνεῖσϑαι, ὀωδέχατον 

8 συντάττων ἑαυτὸν εἰς τὴν τοῦ ζῳδιαχοῦ συμπλήρωσιν χύχλους μέμνη- 114 

μαι ὃὲ χαὶ πρότερόν τινος ἀχούσας ἀνδρὸς οὐχ ἀμελῶς οὐδὲ βαϑύμως 
--, ’ ΄ “» ’ --ἅμ 

τῷ μαϑήματι προσενεχϑέντος, ὅτι οὐχ ἀνϑοωποι μόνοι δοξουανοῦσιν, 

ἀλλὰ χαὶ οἱ ἀστέρες χαὶ περὶ πρωτείων ἁμιλλώμενοι δικαιοῦσιν οἱ 

ρ.- 61.Μ. μείζους [ ἀεὶ πρὸς τῶν ἐλαττόνων δορυφορεῖσϑαι. ταῦτα μὲν οὖν, ὅπως 116 
Ἃ ᾿ , ΟῚ , ν , - Ω - 

10 ἂν ἀληϑείας ἣ εἰχαιολογίας ἔχῃ, παρετέον τοῖς μετεωροθήραις σχοπεῖν. 

λέγομεν δὲ ἡμεῖς, [ὡς] ὅτι ὁ σπουδῆς ἀχρίτου χαὶ φιλονειχίας ἀλόγου 

χαὶ χενῆς δόξης ἐραστής, ἀεὶ φυσώμενος ὑπ᾽ ἀνοίας, οὐ μόνον ἀνϑρώ- 
΄ ’ ᾿ 4 Υ -. ν [4 4 “« Α ’ 

ποὺς ὑπερχύπτειν ἀλλὰ χαὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν ἀξιοῖ. καὶ νουίζει 110 

μὲν ἑαυτοῦ γάριν τὰ παάντα γεγενῆσθαι, ἀναγχαῖον δ᾽ εἶναι δασμὸν 

16 ἔχαστον ὡς βασιλεῖ φέρειν αὐτῷ, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, οὐρανόν" χαὶ τοσαύτῃ 
«-- 4 ’ φ - - . -- Ω 4 ’ [4 Δ 

τῆς εὐηθείας ὑπερβολῇ χρῆται, ὥστε οὐχ ἰσχύει λογίσασϑαι, ὃ χἄν 
- ἍΜ [Δ “- ΒΟΟΣ ἌΝ Ω Ι Ω 

παῖς ἄφρων ἐννοηϑείη, ὅτι τεχνίτης οὐδεὶς ἕνεχα μέρους ποτὲ ὅλον, 

ἀλλ᾽. ἕνεχα τοῦ ὅλου μέρος δημιουργεῖ" μέρος δὲ τοῦ παντὸς ἄνθρωπος, 
΄σ Ἁ 4 “- ’ ΄΄ἶ 4 4 ’ ὥστε γεγονὼς εἰς τὸ συμπλήρωμα τοῦ χόσμου διχαίως ἄν αὐτὸς ἐχείνῳ 

“0. συντελοίΐη. (11.) φλυαρίας ὃὲ ἄρα τοσαύτης γέμουσί τινες, ὥστε ἀγα- 117 

ναχτοῦσιν, εἰ μὴ ὁ χόσμος τοῖς βουλήμασιν αὐτῶν ἕποιτο. διὰ τοῦτο 

Ξέρξης μὲν ὃ [[ΠΞρσῶν βασιλεύς, βουλόμενος τοὺς ἐχϑροὺς χαταπλῇξαι, 

μεγαλουργίας ἐπίὀειξιν ἐποιξῖτο, χαινουργῶν τὴν φύσιν: Ἰῆν μὲν γὰρ 118 

μετεστοιχείου χαὶ ϑάλατταν, ἀντιδιδοὺς πελάγει μὲν ἵπειρον, ἠπείρῳ 

45 ὃὲ πέλαγος, τὸν μὲν λλήσποντον ζευγνὺς γεφύραις, ὄρος δὲ τὸν ἔλϑω 

ῥηγνὸὺς εἰς βαϑεῖς χύλπους, οἱ πληρούμενοι ϑαλάττης ὃ νέος χαὶ χειρό- 

χμητος εὐθὺς πόντος ἦσαν, τὸ παλαιὸν τῆς φύσεως ἐξαλλοιωϑείς" τὰ 119 

1 ἰσοταχεῖς (νοὶ ἰσοταχῶς) ΠΟΘ86}.: ἰσοταχοῦς ἡ ἐναρίϑμοις α 2 δ᾽ ἐν 
σοηίοϊο δωδεχάτην μορίω ἃ 58. 6 μέμνημαι [[ο656}}.: μέμνηται Α 
10 ἢ οοτῦ. ὁοχ ἡ ἃ εἰχοτολογίας σοῃίοϊο 11 ὡς 860]υ5ὶ 14. εἶναι] οἷον σΟηΐ. 

λίδηρ. 15 αὐτῶ 10 χρῆσϑαι, 8604 τ 8. 5..αἃ ἰσχύει Α: 
ἰσχϑειν ΠΟΟΒΟΒ. 11 οὐδὲ εἷς ἃ μέρους ΠΠ065ς6}}.: μέρος 19 ὥστε) 

ὃς δὲ Ποοϑβοἢ. γεγονὼς 50ΓὙρ81: γέγονεν ἡ 20 συντελοίη 50Γρ5] : συντελώνη 

Δ, συντελῶν ἡ ν, συντελῶν εἴη ἐοῃϊ. ΟΟΒη 21 αὑτῶν ἑομπίοῖϊο 925 ζευγνὺς 
γεφύραις ΗοΔ86ἢ.: ζευγνύσϑαι φυραῖς ἃ 26 οἱ ὁ 20. 21 χειρόχμητος 5οΓΙρ81: 

χειρότμητος Λ Ἱ τὸ παλαιὸν 50γρ5): τῶ παλαιῶ Ἀ, τοῦ παλαιοῦ οοηΐ. δδηρ. 

5]. 78,1 οἵ. Παγοά. ΥἹ] 29---94, 8δὃ---ὐῇ, Νοτγάρῃ, Καυηδίρτγοβα Ρ. 88. 880. 
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ὁὲ περίγεια, ὡς ἐδόχει, ϑαυματουργήσας ἀνέβαινε ταῖς τετολμημέναις 

ἐπινοίαις συνανάγων ἀσέβειαν ἑαυτῷ χαὶ εἰς οὐρανὸν ὃ δύστηνος, ὡς 

τὰ ἀχίνητα χινήσων καὶ τὸν ϑεῖον στρατὸν χαϑαιρήσων, χαί, τὸ λεγό- 

120 μενον, ἀφ᾽ ἱερᾶς ἤρχετο’ τὸν γὰρ ἄριστον τῶν ἐχεῖ, τὸν ἡγεμόνα 

ἡμέρας ἥλιον, ἐτόξευεν, ὥσπερ οὐχ αὐτὸς ἀφανεῖ βέλει φρενοβλαβείας 58 

τιτρωσχόμενηος οὐ μόνον διὰ τὸ ἀδυνάτων ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ ἀνοσιωτάτων 

ἔργων ἐρᾶν, ὧν χαὶ ϑάτερον μεγάλη τῷ ἐγχειροῦντι δύσχλεια ἦν. 

.})1 Γερμανῶν δὲ πολυανθϑρωποτάτην μοῖραν --- ἀμπωτίζει δὲ παρ᾽ αὐτοῖς 

ἢ ϑάλαττα --- λόγος ἔχει κατὰ τὰς ἐχεῖ παλιρροίας ἐπιδρομὰς ὠϑου- 

μένους μετὰ σπουδῆς, ἐπανατεινομένους γυμνὰ τὰ ξίφη, ϑέοντας ὡς 10 

122 στῖφος πολεμίων τὸ χυματούμενον πέλαγος ὑπαντιάζειν: (οὗς) ἄξιον 

αἱσεῖν μέν, ὅτι ἐναντία ὅπλα δι᾿ ἀϑεότητα χατὰ τῶν ἀδουλώτων τῆς 

φύσεως αἱρεῖσϑαι τολμῶσι μερῶν, χλευάζειν δέ, ὅτι ἀδυνάτοις ἐγχει- 

ροῦσιν ὡς δυνατοῖς, νομίζοντες ὡς ζῷον χαὶ ὕδωρ χεντεῖσϑαι, τιτρώ- 

σχεσϑαι, χτείνεσϑαι δύνασϑαι, χαὶ πάλιν ἀλγεῖν, δεδιέναι, φόβῳ - τῶν 15 

ἐπιόντων ἀποδιδράσχειν χαὶ ὅσα ψυχῆς πάθη χατὰά τε ἡδονὰς χαὶ ἀλγη- 

128 δόνας ἀναδέχεσθαι. (18.) χϑὲς | δ᾽ οὐ πρῴην ἄνδρα τινὰ οἶδα τῶν ρ. 675 Μ. 

ἡγεμονιχῶν, ὅς, ἐπειδὴ τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν εἶχεν Αἰγύπτου, τὰ 

πάτρια χινεῖν ἡμῶν διενοήϑη χαὶ διαφερόντως τὸν ἁγιώτατον καὶ φρι- 

χωδέστατον περὶ τῆς ἑβδόμης ὑπάρχοντα νόμον χαταλύειν χαὶ ὑπηρετεῖν 930 

ἠνάγχαζεν αὐτῷ χαὶ τὰ ἄλλα ποιεῖν παρὰ τὸ χαϑεστὼς ἔϑος, νομίζων 

ἀρχὴν ἔσεσϑαι χαὶ τῆς περὶ τὰ ἄλλα ἐχδιαιτήσεως χαὶ τῆς τῶν ὅλων 
124 παραβάσεως, εἰ τὸ ἐπὶ τῇ ἐβδόμῃ πάτριον ἀνελεῖν δυνηϑείη. χαὶ μήϑ᾽ 

οὗς ἐβιάζετο δρῶν εἴχοντας τοῖς ἐπιτάγμασι μήτε τὴν ἄλλην πληϑὺν 

ἠρβμοῦσαν, ἀλλὰ βαρέως χαὶ τραχέως φέρουσαν τὸ πρᾶγμα χαὶ ὡς ἐπ᾿ 26 

ἀνδραποδισμῷ χαὶ πορϑήσει χαὶ χατασχαφῇ πατρίδος πενθοῦντας τε 

198 χαὶ χατηφοῦντας, ἠξίου λόγῳ διδάσχειν παρανομεῖν, φάσχων᾽ εἰ πολεμίων 

ἔφοδης αἰφνίδιον γένοιτο ἢ χαταχλυσμοῦ φορὰ τοῦ ποταμοῦ ταῖς πλημ- 

1 ἐπίγεια εοηίΐεὶο 4 τὸν] τὸ σοῃΐοὶο ὅ οὐχ] εἰ γ6ὶ χαὶ δοηϊ. Μίδηρ. 

8 δὲ Α: γε Πορβοῆ. (ἴῃ τὴρ. ἡ, ἴῃ δά. γὰρ) ἀμποτίζειν Α 9 ἐπιδρομαῖς 
σοπΐ. δίδηρ. 11 οὺς Διά. Μαηρ. 14. δυνατοῖς Μδηρ.: δυνατὸν 18 ἐπειδὴ 
ἢθς ἰγδηβθοϑαῖ: δυΐθ τὰ ἢαδοί ἡ 10 ἁγιώτατον 8ογρ8ὶ: ἁγιωδέστατα Α, ἁγιω- 

δέστατον δδηρ. 10. 20 φριχωδέστατον Μίδηρ.: φριχωδέστατα ἡ 21 αὐτῷ] ἐν 

αὐτῇ Μαγκὶαηκ 20. 27 πενθοῦντες οἱ χατηφοῦντες Α 

-- -.. --- --. .--Ο-ΟἈΡ"΄-..Κ ΚἜἘ..--Ἴ- . 

8 85. Ατῖϑί. Εἰ}. Νίσοιῃ. 111 ρ. 1229 Ὁ 27: εἰ μηδὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ 
χύματα, καϑάπερ φασὶ τοὺς Κελτούς. ϑίγαῦο ΥἹΙ.,1:; οὐκ εὖ δ᾽ οὐδὲ ὁ φήσας ὅπλα 
αἴρεσϑαι πρὸς τὰς πλημμυρίδας τοὺς Κίμβρους... 
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μύραις παραρρήξαντος τὸ χῶμα ἣ ῥιπὴ πυρὸς ἢ χεραυνία φλὸξ ἢ λιμὸς 

ἢ λοιμὸς ἣ σεισμὸς ἢ ὅσα ἄλλα χαχὰ χειροποίητα χαὶ ϑεήλατα, μεϑ᾽ 

ἡσυχίας πάσης οἴχοι διατρίψετε; ἢ μετὰ τοῦ συνήϑους σχήματος προ- 190 

ελεύσεσϑε, τὴν μὲν δεξιὰν εἴσω χεῖρα συναγαγόντες, τὴν ὃδὲ ἑτέραν 

5 ὑπὸ τῆς ἀυπεχόνης παρὰ ταῖς λαγόσι πήξαντες, ἵνα μηδ᾽ ἀχοντές τι 

τῶν εἰς τὸ σωϑῆναι παράσχησϑε; χαὶ χαϑεδεῖσῦς ἐν τοῖς συναγωγίοις 137 

ὑμῶν, τὸν εἰωθότα ϑίασον ἀγείροντες χαὶ ἀσφαλῶς τὰς ἱερὰς βίβλους 

ἀναγινώσχοντες χἄν εἴ τι μὴ τρανὲς εἴη διαπτύσσοντες χαὶ τῇ πατρίῳ 

φιλοσοφίᾳ διὰ μαχρηγορίας ἐνΞξυχαιροῦντές τα χαὶ ἐνσχολάζηντες: ἀλλὰ 128 

10 γὰρ ἀποσεισάμενοι πάντα ταῦτα πρὸς τὴν ἑαυτῶν χαὶ γονέων χαὶ τέχνων 

χαὶ τῶν ἄλλων οἰχειοτάτων χαὶ φιλτάτων σωμάτων, εἰ δὲ δεῖ ταἀληϑὲς 

εἰπεῖν, χαὶ χτημάτων χαὶ χρημάτων, ὡς μηδὲ ταῦτα ἀφανισϑείη, βοή- 

ϑειαν ἀποδύσεσϑε. χαὶ μὴν οὗτος αὐτὸς ἐγὼ τὰ λεχϑέντα, ἔφη, πάντα 129 

εἰμί, τυφώς, πόλεμος, χαταχλυσωός, χεραυνός, λιμηρὰ καὶ λοιμώδης 

16 νόσος, ὃ τινάττων χαὶ χυχῶν τὰ παγίως ἑστῶτα σεισμός, εἰμαρμένης 

ἀνάγχης οὐχ ὄνομα, ἀλλ᾽ ἐμφανὴς ἐγγὺς ἑστῶσα δύναμις. τί οὖν τὸν 180 

ταῦτα λέγοντα ἢ διανοούμενον αὐτὸ μόνον εἶναι φῶμεν; ἄρ᾽ οὐχ ἐχτό- 

πίον; ὑπερωχεάνιον μὲν οὖν ἣ μεταχόσαιόν τι χαινὸν χαχόν, εἴ γε τῷ πάντα 

υαχαρίῳ ὁ πᾶάντα βαρυδαίμων ἑαυτὸν ἐξομοιοῦν ἐτόλμησεν. ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν οὗ- 13] 

γ. 616 ΜΝ. τος ἥλιον χαὶ σελήνην χαὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας βλασφημεῖν, ἰ ὁπότε τι τῶν 

81 ἐλπισϑέντων χατὰ τὰς ἐτησίους ὥρας ἣ μὴ συνόλως ἣ μὴ ῥᾳδίως ἀποβαί- 

νοι, φλογμὸν μὲν ϑέρους, κρυμὸν δὲ [χαὶ] χειμῶνος βαρὺν χατασχήπτοντος, 

ἕχρηος δὲ χαὶ μετοπώρου, τοῦ μὲν πρὸς εὐχαρπίαν ἐστειρωμένου, τοῦ 

δὲ πρὸς νοσημάτων Ἰξενέσεις εὐτοχίᾳ χρωμένου; πάντα μὲν οὖν ἄνα- 133 

55 σείων χάλων ἀγαλίνου στόματος χαὶ χαχηγόρου γλώττης, ὥσπερ τὸν 

εἰωϑότα δασμὸν οὐχ ἐνεγχόντας τοὺς ἀστέρας αἰτιάσεται, τιμᾶσϑαι μ.- 
νονοὺ χαὶ προσχυνεῖσθαι διχαιῶν ὑπὸ τῶν οὐρανίων ταπίγεια χαὶ περιτ- 

Ὁ διατρίψεται ἃ ὃ ἑχόντες οοηΐ, ΜαγκΙαηά 6 χαϑεδεῖσϑαι (ε 5. 5.) 

ἡ ἀγείροντες Μίαηρ.: ἐγείροντες ᾿ ἀσφαλῶς Μαηρ,: ἀσφαλεῖς τὰς Μαηρ.: 
τε ἃ 8 διαπτύτσοντες δίδηρ.: διαπτύοντες 11 δ}εὶ Π[{ο6856]}}.: δὴ ΔΛ 

13. ἀποδύσεσϑε 8οΓρ51: ἀποδύεσθαι Α, ἐπαποδύσεσϑε ὁοηΐϊ. δαιιρ., ἀποδύεσϑε ν 

14. λιμηρὰ ΠΙἊΟοαΒϑΟἢ.: λοιμύρα ἃ 10 τὸν βουῖρδὶ: ἦν Δ, ἂν σομΐϊ. ΠΠΟ06586}., 866]. 
Μίδησ. 18 {καὶ χαινὸν (ΟὨΪΟΪΟ 19 ὑπερϑεῖτ᾽ ἂν 5ογῖρ5ι: ὑπερϑ, ἰδᾶς. 1 --- 1Π|., 
αν Α,. ὕπερϑεν ἔτ᾽ ν, ὑπερέϑετ᾽ ἂν Πορϑεἢ. 20. ρτγὰ5 ἣ Ποθβοἢ.: εἰ 23) φλογ- 
μὸν οἱ χρυμὸν δἰζαγαια ἴῃ αἰΐογὶ 8. Ἰοσπ) ἔγᾶηϑρ. (ὉΠ χαὶ 86]. δίληρ, 

2Ὁ πρὸς Μαῃρ.: ἦρος Α εὐχαρπίαν ΗΠ ο686}).: ἀχαρπίαν Α 24, 20 ἀνασείων 
Μδηρ.: ἀνασείειν Α 95 χαλὸν α χαχηγόρου δίδηρ.: χατηγόρου ἡ 

20 ἀστέρας ἥδλην.: ὃ᾽ ἑτέρας ἡ 21 διχαιῶν Κἰοιίογ: διχαίο) Δ, διχαιώσας ὁἐομῃὶ. 
Μαηῦ. οὐρανίων Μίαμῃρ.: οὐρανῶν 
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τότερον ἑαυτόν, ὅσῳ χαὶ τῶν ἄλλων ἀνϑρωπος ὧν διενηνοχέναι ζῴων 
ἣ, -ΨΟ - - δ, [ᾳ « “- ΝΣ -» «ἢ - - ἢ , 

128 δοχεῖ. (19.) τοιοῦτοι μὲν οἱ χορυφαῖοι τῆς χενῆς ἡμῖν δόξης γράφονται, 
Ἁ μ . ΄ ν 9 Α ΝᾺ ν Ἁ ’ τοὺς ὃξ χορευτὰς ἐν μέρει χατ αὐτοὺς ἴόωμεν. οὗτοι μὲν ἐπιβουλεύ- 

ουσιν ἀεὶ τοῖς ἀσχηταῖς ἀρετῆς" οὖς ὅταν ἴδωσι σπουδάζοντας τὸν αὐτῶν 

βίον ἀληϑεία ἀδόλῳ φαιὸδρύνειν χαὶ ὡς πρὸς σεληνιαχὸν ἢ τὸ ἀφ᾽ ἡλίου ὅ 
. ἣ Α “ἰν,6 , , Ἵ « » ἝἍ Υ̓ ΄ 

χαϑαρὸν φέγγος αὐγαάζειν, ἀπατῶντες ἢ βιαζόμενοι χωλύουσιν, εἰς τὸν 

ἀσεβῶν ἀνήλιον χῶρον εἰσελαύνοντες,. ὃν ἐπέχουσι νὺς βαϑεῖα χαὶ σχότος 

ἀτελεύτητον χαὶ εἰδώλων χαὶ φασμάτων χαὶ ὀνειράτων ἔϑνη μυρία, 

134 χαχεῖ χαταδύσαντες προσκυνεῖν ὡς δεσπότας ἀναγχάζηυσι. τὸν μὲν γὰρ 

φρονήσεω φ 

μασιν, ὁ ὃ 

᾿ Α Ρ ’ Ὗ Ὁ ἢ ΄ Α - ’ ἀσχητὴν ὑπολαμβάνομεν ἥλιον, ἐπειδήπερ ὁ μὲν τοῖς σώ- 10 

ὲ τοῖς χατὰ ψυχὴν πράγμασιν ἐμπαρέχει φῶς, τὴν δὲ παι- 
4 4 Ζ. ΄ 2 ᾿ ἈΡΆ. , ςς Ζ .- «“΄ 7 δείαν, Ἢ χέχρηται, σελήνην --- ἐν νυχτὶ γὰρ ἢ ἕχατέρας εἰλιχρινεστάτη 

χαὶ ὠφελιμωτάτη χρῆσίς ἐστιν --- ἀδελφοὺς ὃὲ τοὺς παιδείας χαὶ 

ἀσχητιχῆς ψυχῆς (ὡς) ἄν ἐγγόνους ἀστείους λόγους, οὗς πάντας ὀρθὴν 

ἀτραπὸν εὐθϑύνοντας τοῦ βίου παλαίσαασι πολυτρόποις χαὶ πολυμηχάνοις 16 

αὐχενίζοντες ἐχτραχηλίζειν χαὶ χαταρράττειν ὑποσχελίζοντες οἱ μηδὲν 

135 ὑγιὲς αήἥτε λέγειν μήτε φρονεῖν ἐγνωχύτες ἀξιοῦσι. διὸ χαὶ ἐπιτιαᾶ τῷ 
’ “« ρ ΄, .} ) ’ ᾿ 2 μή , ’ , τοιούτῳ τιϑασῶς ὃ πατήρ, οὐχ ᾿Ιαχώβ, αλλ ὁ χαὶ τούτου πρεσβύτερος 

ὀρθὸς λόγος φάσχων᾽ ,,τί τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἐνυπνιάσϑης“ (6θῃ. 81, 10); 

120 ἀλλ᾽ οὐχ ἐνύπνιον εἶδες; ἢἣ ὑπέλαβες, ὅτι τὰ φύσει ἐλεύϑερα ἀνϑρω- 530 

πείων ἀνάγχῃ δοῦλα ἔσται χαὶ ὑπήχοα τὰ ἄρχοντα χαί, τὸ ἔτι παρα- 
- »ῇ Ὶ Ὅρ' ΄ , ν ἢ «- . ΄ 9.1} ᾽΄ »ν 

ὀοξότερον, οὐχ ἄλλων ὑπήχοα ἀλλὰ τῶν ἀρχομένων, οὐ ἕτέρων 
ῳφ »- 3 Α - -ἢ ὔ Α ν , “- “« 7 

ὁοῦλα ἀλλὰ τῶν ὁουλευόντων: εἰ μὴ ἄρα χράτει ϑεοῦ τοῦ μόνηυ 

πᾶντα δυνατοῦ, ᾧ χαὶ τὰ ἀχίνητα χινεῖν χαὶ τὰ φορούμενα ϑέμις ἱὸρύ- 

127 σασϑαι, μεταβολὴ τῶν χαϑεστώτων Ἰένοιτο πρὸς τἀναντία. [ ἐπεὶ τίνα ρ. 017) 

ξξει λόγον τὸ ὀργίζεσϑαι χαὶ ἐπιτιμᾶν τῷ τὴν χαϑ' ὕπνον φαντασίαν 56 

ἰδόντι; «ἢ γὰρ ἐχὼν εἶδον αὐτήν: ἐρεῖ, τί υοἱ τὰ τῶν ἐχ προνοίας 

ἠδικηκότων ἐπάγεις ἐγχλήματα; τὸ προσπεσὸν ἔξωϑεν χαὶ πλῆξαν μου 

2 χαινῆτ ἃ γραφέσϑων ἐοηΐοῖο (εἴ. 6. στ. ἢ 209) 9. χατ᾽ αὐτοὺς ΒΕΓ ρ8]: 
χα αὐτοὺς Λ 1 τοῖς ΠΟ 686}}.: τῆς αὑτῶν Ἤοοηϊεῖο 0 ἀπατῶν- 

τες Μαηρ.: ἀπαντῶντες ἡ Ἵ χαὶ ΟΙΠΟΥ ὃ ἔϑνη Πορβοῃ.: ἔϑη Α, 
εἴδη εομΐ. δίδῃν. 9. χαταδύσαντας ὁοη]. λαμ, ὀεσπότας ζξαυτοὺς) ὁοηῃΐςὶο 

10 ἥλιον] ἦν, ἴὰ πὰ ἰάθαπα ἃ ὁ Μίαπρ.: ἰδού ἴῃ Δ, οἱ ΗοΘ56}. 12 ἢ] 

ἢ Δ 11 ὡς 44. Μαην. 10 ὑποσχελίζοντας ἡ 18 τιϑαπῶς 5οτγί ρϑὶ: 
τιϑάσω Δ, ἀτιϑάσσῳν οὗ ἡ 19 τοῦτο (Ὁ) Ἄδομϊοΐϊο, οἷ. ὃ 11] 

20 ἀλλ᾽ ἀρ οοπὶ. ΠΟΘ β.}..,) ὄναρ οοηΐ. δα. 90. 21 ἀνθρώπων οομϊ. δαμρ,. 
9 χράτει Μίαπρ.: χρατεῖν Δ, τῷ χράτει ἴῃ Δρρθμαΐο8. ἐο]. ΜΙ μΡ. 20 ὀργίζεσϑαι 

(οἵοϊογὶιπ: ὁρίζεσθαι ἃ ὃ ἐπάγης ὁ 



Ὲ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΕ ΠῚ 281 

τὴν διάνοιαν αἰφνίδιον ἄχοντος διηγησάμην. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἔστι περὶ 138 
[4 φ ᾿: ἤ ᾿ . Α ’,’ ’ 3 ὠ ΩΑ 

ὀνείρατος ὁ παρὼν λόγος, ἀλλὰ περὶ πραγαάτων ἐοιχότων ἐνυπνίοις. ἃ 
-- ἢ [ή , ᾿ 4 3 2 Ἄ τοῖς μὴ λίαν χεχαϑαρμένοις μεγάλα χαὶ λαμπρὰ χαὶ περιμάχητα εἶναι 

΄᾿ -- ᾿] ν Ἵ ΄- κ , ’ 4 ΄ 3 ὅ δε , 4 

δηχεῖ, αἰχρὰ οντὰ χαὶ ἀαυδοὰ χαὶ χλεύης ἐπάξια παρ᾽ ἀδεχάστοις ἀλη- 

ὅ ϑείας βραβευταῖς. 
ζ γ 3 Ύ , 4 4 ᾽ (20.) ᾿Αρ᾽ οὖν, φησίν, ἐλεύσομαι μὲν (6) ὀρϑὸς λόγος, ἐγώ, 139 

ἀφίξεται ὃξὲ χαὶ ἢ τοῦ φιλομαϑοῦς ϑιάσου [ψυχὴ] υαήτηρ ὁμοῦ χαὶ 

τροφός, ἀρετῶσα παιδεία, συντενοῦσι δὲ χαὶ οἱ ἀυφοτέρων ἡμῶν ἔγγονοι 

χαὶ στάντες ἀντιχρὺς οὔτω χατὰ στοῖχον ἐν χύσμῳ τὰς γεῖρας ἐξάραντες 

[0 προσευζώμεϑα τῦφον πρότερον ἀφέντες: εἶτα χαταβαλόντες ἑαυτοὺς 140 

εἰς τὸ ἔδαφος ποτνιᾶσθϑαι χαὶ προσχυνεῖν ἐπιχειρήσωμεν ; ἀλλὰ μὴ ἐπι- 
Σ λάμψαι ποτὲ τούτοις γινομένοις ἥλιος, ἐπεὶ βαϑὺ υὲν σχότος χαχοῖς, 

τηλαυγὲς δὲ φῶς αγαϑοῖς ἐφαρμόζει. τί δ᾽ ἄν γένοιτο μεῖζον χαχὸν 
“ἡ . δ Α ᾿ ’ “ 3 ἣ “. Ϊ ΄ “- ΠῚ » -Νς Ὁ ἢ τὸν πλαστὸν χαὶ φέναχα τῦφον ἀντὶ τῆς ἀπλάστου χαὶ ἀψευδηῦς 

15. ἀτυφίας ἐπαινεῖσϑαί τε χαὶ θαυμάζεσθαι; παγχάλως ὃὲ προσδιέσταλται 14] 
-." «-Ἢ ; μ Α Α - [2 Ἂ : ἢ να ον Ω “",κ“ 3 - 

τὸ οδιετήρησεν ὁ πατὴρ τὸ ῥῆυχ΄ ((θη. 351.11): ψυχῆς γὰρ οὐ νεω 
’ 9 ὌΝ, " ’ ᾿ . ᾽ . 4 ᾿ - Ἂ - ’ 

τέρας οὐὸὲ ἀγόνου χαὶ ἐστειρωμένης, ἀλλὰ τῷ ὁντι πρεσβυτέρας χαὶ 

γεννᾶν ἐπισταμένης ἔργον ἐστὶ συζῆν εὐλαβείχ χαὶ μηδενὸς καταφρονεῖν 

τὸ παράπαν, ἀλλὰ τὸ ἀῦραστον χαὶ ανίχητον τοῦ ϑεοῦ χράτος χατεπτη- 

0 χέναι χαὶ περιαϑρεῖν ἐν χύχλῳ, τί ἄρα ἀποβήσεται τὸ τέλος αὐτῇ. 

διὰ τοῦτο χαὶ τὴν Δίωυσέως ἀδελφὴν -- ἐλπὶς ὃὲ παρ᾽ ἣαυϊν τοῖς 145 

ἀλληγορικοῖς ὀνουάζεται --- φασὶν ἀποσχοπεῖν μαχρόϑεν (ἔχοά. 3, 4) 
᾽’ 

οἱ χρησμοί, πρὸς τὸ τοῦ βίου δήπου τέλος ἐωυβλέπουσαν, ἵνα αἴσιον 

ἀπαντήση,. τοῦ τελεσφόρηυ χαταπέμψαντος αὐτὸ ἄνωϑεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ. 

5. πολλοὶ “ἀρ πολλάχις ἄπλωτα πελάγη διαβαλόντες χαὶ μαχρὸν πλοῦν [48 

οὐρίοις πνεύμασιν ἀχίνδυνοι παραπεμφϑέντες ἐν αὐτοῖς λιμέσιν ἐξαίφνης 

ἐναυάγησαν, ἀέλλοντες ἤὸν προσορωαίζεσθαι. ωυρίοι δὲ χαὶ βαρεῖς χαὶ 144 

πολυετεῖς πολέμους ἀνὰ χράτος ἑλόντες χαὶ ἄτρωτοι διατελέσαντες, ὡς 

1 παρ᾽ ἀδεχάστοις δηρ.: παρὰ δὲ ἑχάστοις ἃ Ὁ ὁ δααϊάϊ ὀρϑὸς Ηυοοϑοῖ.: 
ὀρθῶς ἡ 1 τοῦ] τῆς δίδῃρ. θιάσου 866]. δίαην. Ψυχὴ ϑθε]αδὶ, 
ψυχῆς ἐοηϊ. Μδῃρ. 8 συντενοῦσι Δίαιρ.: συντείνουσι ἡ ὃ. χατὰ στοῖχον 50Γ 081: 

χατάστιχον ἡ χατὰ στίχον Υὶ 10 προσευξόμεϑα Μίδησ. (τὸν) τῦφον ἐομἰςῖο 

ὀφέντες οοπὶ. δίαῃρ. 11 ἐπιχειρήσομεν δίδῃρ. 12 ἐπὶ ἡ 10 φῶς Ιοα86ἢ.: 

φωτὸς α 11 πλάστην ἐοῃΐϊ. Μίδῃσ. 12. προσδιέσταλται Δίαισ. : προδιέσταλται ἡ 

10 ἀδιάδραστον σοι. Μίαν. 21 Μωῦσέος ἡ 22) ἀποσχοπεῖν γ6] χατα- 

σχοπεύειν (γν. Εχοα, 2,4) (πη: ἀποσχοόπεῦεῖν ἡ 94. αὐτὸ ΜΝίαηρ.: αὐτῶ 

95 ἄπλωτα πελάγη Μαιπρ.: πλωτὰ μεγάλα ΔΛ 25 διαβαλόντες δίδηγ.: διαλαβόντες Α 

1 μυρίοι Μδηρ.: μυρίους ἃ 
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υηδ᾽ ἐπιφάνειαν ἄχραν νυχϑῆναι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐχ [ πανηγύρεως χοινο- γ. 6181 

δήμου χαὶ δημητελοῦς ἑορτῆς τελεῖν « ἃ ἃ ὁλοχλήροις χαὶ παντελέσι, 

μεϑ' ἰλαρᾶς ἐπιστρέψαντες εὐθυμίας ἐν ταῖς ἰδίαις ὑφ᾽ ὧν ἥχιστ᾽ ἐχρῆν 

ἐπεβουλεύϑησαν οἰχίχις, τὸ λεγόμενον τοῦτο, ,βόες ἐπὶ φάτνῃ“ σφα- 

110 γέντες. (21.) ὥσπερ δὴ ταῦτα ἀπροσδόχητοι χαὶ ἀτέχμαρτοι συντυχίαι ὅ 

χατασχήπτειν φιλοῦσιν, οὕτω χαὶ τὰς περὶ ψυχὴν δυνάμεις ἀντωθοῦσι 

πρὸς τἀναντία χαὶ αντιμεταχλίνουσιν, ἣν οἷαί τὸ ὥσι, χαὶ ἀνατρέψαι 

βιάζονται. τίς γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου παρελϑὼν ἄἅπτωτος ἔμεινε: 

140 τίς δ᾽ οὐχ ὑπεσχελίσϑη; εὐδαίμων δ᾽ ὃ μὴ πολλάχις. τίνι δ᾽ οὐχ ἐφή- 

ὄρευεν ἢ τύχη, διχπνέουσα χαὶ συλλεγομένη ρώμην, ἵνα συμπλαχεῖσα 10 

117 εὐθὺς ἐξαρπάσῃ, πρὶν φϑάσαι τὸν ἀντίπαλον χονίσασϑαι; οὐχ ζδη τινὰς 

ἴσμεν ἐχ παίδων εἰς γῆρας ἀφιγμένους, οἱ μηδεμιᾶς ἐπήσθοντο ταραχῆς 
“- [4 

εἴτε δι᾽ εὐμοιρίχν φύσεως εἴτΞ διὰ τὴν τῶν τρεφόντων χαὶ παιδευόντων 

ἐπιμέλειαν εἴτε χαὶ ἀμφότερα, βαϑείας δ᾽ εἰρήνης ἀναπλησϑέντας τῆς 

(ἐν) ἑαυτοῖς, ἣ πρὸς ἀλήθειαν ἐστιν εἰρήνη, τῆς κατὰ τὰς πόλεις ἀρχέ- 16 
- ἢ -ο᾽΄Ό φ- ν» ἤ σ [Ἁ “ “«« 

τύπον, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐδαίμονας νομισϑέντας, ὅτι τὸν ὑπὸ τῶν παϑῶν 

ἀναρριπιζόμενηον ἐμφύλιον πόλεμον, ἀργαλεώτατον ὄντα πολέμων, οὐδ᾽ 

ὄναρ ἐπύσθοντο, εἶτ᾽ ἐν αὐταῖς τοῦ βίου ταῖς δυσμαῖς ἐξοχείλαντας τε 
᾿ "»ἱ - Ψἤ “Ἁ ’ “Μ “ χαὶ ναυαγήσαντας ἢ περὶ γλῶτταν ἄϑυρον ἢ περὶ γαστέρα ἄπληστον ἣ 

[18 πεοὶ τὴν τῶν ὑπογαστρίων ἀχράτορα λεγνείχν: οἱ μὲν τὰρ τὸν μειρα- 90 Ξρί τὴν τ πογαστρ ρατορα λεγνειαν; βὲν 1ὰρ μειρα- 3 
χιώδη τῶν ἀσώτων, ἄτιμον, ἀποχήρυχτον, αἰσχρὸν βίον ἐζήλωσαν «ἐπὶ 

γήραος οὐδῷ “, οἱ δὲ τὸν πανηῦργον χαὶ συχοφάντην χαὶ ῥαδιουργόν, 

ἀπαογόμενοι φιλοπραγμοσύνης, ὅτε εἰχὸς ἦν ἤδη χαὶ παλαιὰν οὖσαν 

1 νυχϑῆναι λΔίδηρ.: μιχϑῆναι Α 1. 2 χαινοδήμου ἡ 2 δημοτελεῖς Υὶ ἑορτῆς 
Μδηρ.: ἑορτὰς τελεῖν, ἰ.πὶ ἰασαπα 10 11Π{{.- Α.: ἐπανελϑεῖν (ἐξελθεῖν ΟΟἢ) τοῖς 
σώμασιν ἐοηϊεῖο, μέλεσιν διά. γ6] ὁλόχληροι καὶ παντελεῖς σοηΐ. Μίδηρ. 4 οἰχεί- 
αις α φάτνῃ δίδῃρ.: φάτνης ἡ Ὁ δὲ Νίαῃρ. 6 χκατασχήπτειν δίδλην.: 

χατασχάπτειν ἡ 1 ἣν ὕππα, ὕθον ἄδη Οδῦτγαιο ἀθγ ΔὈβ οι βϑβι26. Ὀθὶ Ρῃΐΐο ρ. 85: 
ΪΑ οἷοί τε α 9 ὑπεσχελίσϑη ΕἸοτ. [8υτ.: ὑποσχελισϑείς ἃ 9. 10 ἐφή- 
ὄρευσεν (0η]. δίδηρ. 11 φϑάτσει ἃ οὐχ ἤδη Ἰ]οὐβοἢ.: οὐχ εἰ δή Α, οὐχὶ δή 

Νηρ. 19 ἐπήσθοντο ΜΙδηρ. : ἐπείϑοντο Λ, ἐπειρῶντο Ἤοοηΐ. Π[06868. 18 εὐμοιρίαν 
Μαηρ.: εὐμάρειαν 14. χαὶ ΔΛ: καὶ δι γνὶ 11. 1 τῆς ἐν Μδηρ.: τὴν ἃ 
10 αὑτοῖς Δίαηρ. 1. 10 ἀρχέτυπον ΠΙοόΒς6ἢ.: ἀρχετύπων 10 εὐδαιμονίας ἡ 
εὐδαιμονισϑέντας σΟηϊ. Δίαησ. 10. 17 δοσυπδῖϊνὶ ργὸ ρσοηοίίν!8 οβοηάυπηὶ 

16 ὑπὸ 5οτίρ5ὶι: ἀπὸ Δ 18. 19 ἐξοχείλαντάς οἱ ναυαγήσαντας Ποοβοἢ.: ἐξωχείλαντες 

(819) οἱ ναυαγήσαντες 10. 20 (ον παρὰ οοηΐ. δίδησ. 

1 Ποῖ. Οἀ. ὃ δ89. 8... 9. ΕἸοτ. [απτ. ΝΟ. 17: τίς εἰς --- πολλάχις. 19 οἵ. 
Τουσηῃ. 421 οἱ ἀϑυρόγλωττος ἀρὰ ἰδατ, Οτ. 900. 21. 22 Βου. 1]. Χὶ 60 ἃἱ. 
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χαταλῦσαι. διὸ χρὴ τὸν ϑεὸν ποτνιᾶσϑαι χαὶ λιπαρῶς ἰχετεύειν, ὅπως 

τὸ ἐπίχηρον ἡμῶν γένος μὴ παρέλϑῃ, χελεύσῃ δὲ διαιωνίζειν αὐτοῦ 

τὸν σωτήριον ἔλεον: χαλεπὸν γὰρ εἰρήνης ἀχράτου γευσαμένους χωλυ- 

ϑῆναι χορεσϑῆναι. (22.) ἀλλὰ φέρε, δίψης χουφότερόν ἐστι χαχὸν ὁ 

λιμὸς οὗτος, ἔρωτα καὶ πόϑον ἔχων παρηγοροῦντας. ὅταν δὲ ἀφ᾽ ἕτέ- 

ρας πηγῆς, ἧς ϑολερὸν χαὶ νοσερὸν τὸ νᾶμα, διὰ τὸν (τοῦ πιεῖν ἵμερον 

ἐμφορεῖσθαι δέῃ, τότε ἀναάγχη γλυχυπίχρου πληρουμένους ἡδονῆς ἐν 

ἀβιώτῳ βίῳ διαζῆν, τοῖς βλαβεροῖς ὡς ὠφελίμοις ἐπιτρέχοντας ἀγνοίᾳ 

τοῦ συμφέροντος. ἢ δὲ τῶν χαχῶν ἀνιαροτάτη φορὰ γίνεται τούτων, 

ἐπειδὰν αἱ ἄλογοι δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἐπιϑέμεναι ταῖς τοῦ λογισμοῦ 

χρατήσωσιν. ἕως μὲν γὰρ ἣ βουχόλια [ βουχόλοις ἣ ποιμέσι ποίμνια ἣ 

αἰπόλοις αἰπόλια πειθαρχεῖ, τὰ περὶ τὰς ἀγέλας χατορϑοῦται" ἐπειδὰν ὃὲ 

ἀσϑενέστεροι τῶν ϑρεμμάτων οἱ ἐπιστατοῦντες ἀγελάρχαι γίνωνται, 

πλημυμελεῖται τὰ πάντα χαὶ συμβαίνει ἀταξία μὲν ἐχ τάξεως, ἀχοσμία δ᾽ 

ἐξ εὐχοσμίας, ταραχὴ δ᾽ ἐξ εὐσταϑείας χαὶ σύγχυσις ἐχ διαχρίσεως, ἅτε 

αηδεμιᾶς ἔτι νομίμου χαϑεστώσης ἐπιστασίας: εἰ γὰρ ἦν, ἤδη χαϑύή:- 

ρητο. τί οὖν; οὐχ οἰόμεϑα χαὶ ἐν ἢμῖν αὐτοῖς ϑρεμμάτων μὲν ἀγέλην 

εἶναι, παρόσον ἀποτέτμηται Ψυχῆς τὸ ἄλογον στῖφος, ἀγελάρχην δὲ τὸν 

ἡγεμόνα νοῦν; ἀλλ᾽ ἕως μὲν ἔρρωταί τε χαὶ ἱκανὸς ἀγελαρχεῖν ἐστιν, 

ἐνδίκως ἅπαντα χαὶ συμφερόντως ἐπιτελεῖται. ὅταν δὲ ἀσϑένεια τις 

ἐπιγένηται τῷ βασιλεῖ, συγχάμνειν ἀνάγχη χαὶ τὸ ὑπήχοον: χαὶ ὅτε 

μάλιστα ἠλευϑερῶσθαι δοχεῖ, τότε μάλιστα γίνεται ἑτοιμότατον ἄϑλον 

χείμενον τοῖς βουλομένοις αὐτὸ μόνον χονίσασϑαι. πέφυχε γὰρ ἀναρχία 

μὲν ἐπίβουλον, ἀρχὴ δ᾽ εἶναι σωτήριον, καὶ μάλισϑ᾽ ἡ νόμος χαὶ δίχη 

τετίμηται" αὔτη δ᾽ ἐστὶν ἢ σὺν λόγῳ. 

(32.) Τὰ μὲν δὴ τῆς κενῆς δόξης ὀνείρατα ὧδε ἠχριβώσθω: 

τὰ ὃὲ τῆς γαστριμαργίας εἴδη πόσις τε χαὶ βρῶσις, ἀλλὰ τῇ μὲν οὐ 

ποιχίλων, τῇ δὲ μυρίων ὅσων δυσμάτων χαὶ παραρτυμάτων χρεία. 

ταῦτα μέντοι δυσὶ φροντισταῖς ἐπανατίθεται, τὰ μὲν τῆς περιέργου πό- 
ῳ ᾿ 

σεως ἀρχιοινοχόῳ, τὰ ὃξ τῆς ἀναγχαιοτέρας ἐδωδῆς ἀρχισιτοποιῷ. 

2 χελεύσει Α συνδιαιωνίζειν αὐτῷ εοπὶ. Μίδῃγ. 0 τοῦ δα. Νίαῃρ. 
1 πληρουμένους ΜΙίδηρ.: πληρουμένης Α 9 ἀνιαρωτάτη ἃ 18 γίνονται ν 

1ὃ 

Ὁ) 

0 

288 

149 

80 

188 

184 

[δὅ 

σύγχυσις 6 εσοὐἀΐςο (0]]. 5. Ττῖη. δαηρ,: συγχύσεις Α 10. 17 χκαϑήρηται 
σοηϊοὶο 18 (λόγον) ἐχτέτμηται οοηϊοῖο 19 ἱχανῶς ἃ 90 ἅπαντα 
Μδηρ.: ἔχοντα Δ 20. 24 ἀναρχία οἱ ἀρχὴ 586τγρβὶ: ἀναρχίαν εἰ ἀρχὴν Α 

αὕτη 86Γ|ρ81; αὐτὴ Α 21 τῇ Μαῃρ.: τῆς ἡ 28 ποιχίλων Μίδηρ.: 
ποιχίλα τῇ δαδηρ.: τῆς ἃ 29. φαντασταῖς 6001. Μδῃρ. 

ἀναγκαιοτέρας 50τρϑ: ἀνϑηροτέρας Α 
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150 σφόδρα δ᾽ ἐξητασμένως: μιᾷ νυχτὶ φαντασιούμενοι τοὺς ὀνείρους εἰσά- 

γονται" πρὸς γὰρ τὴν αὐτὴν χρείαν σπεύδουσιν ἀμφότεροι, τροφὴν οὐχ 

ἁπλῆν, ἀλλὰ τὴν υεϑ' ἡδονῆς καὶ τέρψεως εὐτρεπιζόμενοι. χαὶ ἔχά- 
- - ᾿ 4 “ [2 “« ᾿ ἤ ΄'ὰ ΄-« ψΨ 

[617 τερος μὲν περὶ τροφῆς ἥμισυ πονεῖται, ἀμφότεροι δὲ περὶ πᾶσαν. ἔστι 

δὲ χαὶ ϑάτερον μέρος δλχὸν ϑατέρου" χαὶ γὰρ οἱ φαγόντες εὐθὺς ὀρέ- 5 

γονται ποτοῦ χαὶ αὐτίχα ἐδωδῆς οἱ πιόντες" ἅ χ ἥ ὶ διὰ ͵ ποτοῦ χαὶ αὐτίχα ἐδωδῇς οἱ πιόντες: ὥστε οὐχ ἥχιστα χαὶ διὰ 
-ψ [2 4 ᾿] “- , Ἵ ΄ 9 Φ Φφ 

168 τοῦτο χρόνον τὸν αὐτὸν τῆς φαντασίας ἀμφοτέροις ἀναγεγράφϑαι. ὁ 

υὲν οὖν ἀρχιοινογόης οἰνοφλυγίαν, ὃ δὲ ἀργισιτοποιὸς λαιμαργίαν ἔλαγε ἱ ρχιοινοχόης οἰνοφλυγίαν, ὃ δὲ ἀρχισιτοποιὸς λαιυαργίαν ἔλαχε. 

φαντασιηοῦται δὲ ἑχάτερος τὰ οἰχεῖα, ὃ υὲν οἶνον χαὶ τὸ γεννητιχὸν 

οἴνου φυτόν, ἄμπελον, ὃ δ᾽ ἐπὶ χανῶν διαχειμένους ἐχχεχαϑαρμένους 10 

109 ἄρτους χαὶ χανηφοροῦντα ἑαυτόν ((οη. 40, 10. 17). ἁρμόττον δὲ ἄν 
ν ’ ’, 4 Ἷ " ν Ά ΄ « 

εἴη πρότερον τὸ πρότερον ἐξετάζειν ὄναρ, ἔστι δὲ τοιόνδε: ἐν τῷ 
“ Ψ ν ’ ΑΝ - 54 ’ - ἥ 
ὕπνῳ μοὺ ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου" ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυῦμένες 

Ἁ 4 ᾿. ΄ 4 - ᾽ ’ ’ - 

χαὶ αὐτὴ ϑαλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς’ πέπειροι βότρυες σταφυλῆς. 

χαὶ τὸ ποτήριον Φαραὼ ἐν τῇ χειοί μου" [ χαὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν ρ. 680} 

χαὶ ἐξέϑλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον, χαὶ ἔδωχα τὸ ποτήριον εἰς τὰς 16 

100 χεῖρας Φαραώ“ (Ὰἃοη. 40, ---11). θαυμασίως γε προανεῳϑέγξατη χαὶ 
ΜΡ δᾶ ΔΑ ΜΙ , ἃ ,:-οο»» « “- “ἡ ν [ᾳ ᾿ ἢ ἃ 2 

ἀψευδῶς ἔχει τὸ ,ἐν τῷ ὕπνῳ μου. τῷ γὰρ ὄντι ὃ μὴ τὴν δι 

οἴνου μέϑην μᾶλλον ἢ τὴν δι᾿ ἀφροσύνης ἐπιτηδεύων, ὀρϑότητι χαὶ 

ἐγρηγόρσει δυσχεραίνων, ὥσπερ οἱ χοιμλώμενοι καταβέβληται χαὶ παρεῖται "Ὃ 

χαὶ χαταμέαυχε τὰ τῆς Ψυχῆς ὄμματα, οὐδὲν οὐ ὁρᾶν οὔτ᾽ ἀχούειν μεὶ ν ι" Ὑ χ ᾿ς Ομ ᾿ ν", ρ ν 5 

101] τῶν ϑέας χαὶ ἀχοῦς ἀξίων οἷός τε ὧν: ἡττημένος δὲ τυφλὴν χαὶ ἀχει- 
᾽ Ὶ φιῪα . ) δ - ἤ - ’ οο "7 , 

ραγώγητον, οὐχ ὅδοόν, ἀλλ᾽ ἀνοδίαν τοῦ βίου διεξέργεται, βάτοις χαὶ 

τοιβόλοις περιπειρόμενος, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ χατὰ χρημνῶν χυλιόμενος χαὶ 

ἄλλοις ἐπιφερόμενος, ὡς ἐχείνους τε χαὶ ἑαυτὸν οἰχτρῶς διαφϑείρειν. 535 

162 ὃ ὃὲ βαϑὺς καὶ διωλύγιος ὕπνος, ᾧ πᾶς χατέχεται φαῦλος, τὰς ἀὲν 

ἀληϑεῖς χαταλήψεις ἀφαιρεῖται, ψευδῶν δὲ εἰδώλων χαὶ ἀβεβαίων φαν- 

τασμάτων ἀναπίμπλησι τὴν διάνοιαν, τὰ ὑπαίτια ζ(ὼξ) ἐπαινετὰ ἀνα- 

πείθων ἀποδέχεσθαι. χαὶ γὰρ νυνὶ λύπην ὡς χαρὰν ὀνειροπολεῖ χαὶ 

οὐχ αἰσϑανεται, ὅτι τὸ ἀφροσύνης χαὶ τοῦ παραπαίειν κ΄, Ε ἃ φυτόν, 80 

108 ἄμπελον, ὁρᾷ. οἦν“ γάρ φησιν ,ἄμπελος ἐναντίον μου“ (οι. 40, 9), 
--.-----«---Φὦὄ.Ψ..-.»“-πὦοἬ--.». -οὔἝἝὄ.---  -  ὼ0-π-ὄ--ὕ»ὕ. ------ 

10 χανῶν Μίαῃρ.: κανὸν Α, χανοῦ ΠΟοοΒΟΒ. 11 ροβί βλαστοὺς δἀὰ. καὶ ΠΟ 650}. 

18 ἔχει ἔοτί. 46]. νοὶ Ἰΐη. 17 γε (Ὁ) 5βεγί. τὸ Πορδοῆ.: τῶ Δ ῬΓΐα5 τῷ ρδγ 

Θγγογοιὴ οἷ. λίδηρ. ἢ 8560]. ΠΟΘΒ6ἢ. 19 δι᾿ ἀφροσύνης Ποαβοἢ.: διὰ 
σωφροσύνης ὀρϑιότητι σοηϊ. Μαησ, 20 παρίεται σοηὶ. Μίδησ. 
92) δὲ ζὕπνου) σοηϊοῖο νοὶ] πεπηρωμένος δὲ 34. περιπηρόμενος ἡ 28 ὡς αἠά, 

ΠῸΟσ5ς}). 90 ἰδσαηὰ 3)---10 ||. ἃ, αἴτιον γο] γεννητιχὸν ΒΡ]. Μδηρ.. ἰοτγί. 

παραίτιον 511}0}}. (ν. )0 ρῥ]αηί. ὃ 27) 
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, - -, - 3 « , 

τὸ ποθούμενον τῷ ποϑοῦντι, χαχία χαχῷ ἣν χαϑ' ἑαυτῶν λελήϑαμεν 

οἱ ἀνόητοι Ἱεωρτοῦντες, ἧς τὸν χαρπὸν ἐσϑθίημέν τε χαὶ πίνομεν εἰς 
, -«-. , ρ Ψ 4 [ά 

ἐχάτερον τροφῆς κχκατατάττοντες εἶδος, ἧς ὡς ἔοιχεν οὐχ ἐφ᾽ ἡμισείχ 
τῇ βλάβῃ, ἀλλ᾿ ἀρτίῳ χαὶ ὁλοχλήγῳ χαὶ παντελεῖ υξταποιούμεϑα. 

5 (24.) Ἰ]ροσήκει ὃξ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι τὸ ἀαπέλιον μέθυσμα τοὺς 104 

χρησομένηυς ἅπαντας οὐχ δυοίως, ἀλλὰ πολλάχις ἐναντίως διατί) ησιν, 

ὡς τοὺς μὲν ἀμείνους, τοὺς ὃὲ χείρους ξαυτῶν ξξεταξεσα!. τῶν μὲν 1θῦ 

Ἰὰρ τὸ σύννουν χαὶ σχυῦϑρωπὸν ἐπανῆχε χαὶ τὰς φροντίδας ἐχάλασεν 

ὀργάς τε χαὶ λύπας ἐπραυνε τά τε ζϑη πρὸς τὸ ἐπιειχὲς ἐπαιδαγώγησε χαὶ 

Ι0 τὰς ψυχὰς ἑαυταῖς ἵλεως ἐποίησε. τῶν δὲ ἕμπαλιν τοὺς θυμοὺς ἐπή- 

λξιΐς χαὶ τὰς ὀδύνας ἐπέσφιγξε χαὶ τοὺς ἔρωτας ἐχίνησξ χαὶ τὰς ἄγρος 

χίας ἀνήγειρεν, ἄχλειστηον στόμα χαὶ γλῶτταν ἀγαλίνωτον χαὶ αἰσϑήσεις 

αἀϑύρηους χαὶ λελυττηχότα πάϑη χαξηγριωμένον χαὶ ἐπτοημένον πρὸς 

πάντα νοῦν ἀποτελοῦν: ὡς δοχεῖν τὴν μὲν τῶν προτέρων χατάστασιν 160 

15. Ὁ τῇ κατὰ τὸν ἀέρα νηνέμῳ αἰϑρίχ ἢ τῇ χατὰ ϑαάλατταν ἀχύμονι 

γαλήνῃ ἣ τῇ κατὰ τὰς πόλεις εἰρηνιχωτάτῃ εὐσταϑείχᾳ ἐοιχέναι, τὴν δὲ 

τῶν ὑστέρων ἣ βιαίῳ χαὶ συντόνῳ πνεύματι ἢ χειμαίνοντι χαὶ χυμα- 
, 

τουμένῳ πελάγει ἢ στάσει, αἀσπόνδο" χαὶ ἀχηρύχτου πολέμου δυσωνυ- 
᾽ - ’ - 

681 ΜΝ. μωτέρᾳ ταραχΐ. δυεῖν γοῦν [ συμποσίων τὸ μὲν πέπλησται γέλωτος, παι- 167 

50 διᾶς, ἐπαγγελλομένων, ἀγαθὰ ἐλπιζόντων, χαριζομένων, εὐθϑυαίας, εὐφη- 

μ"ἱας, ἱλαρότητος, εὐφροσύνης, ἀδείας" τὸ δὲ συννοίας, χατηφείας, προσχρηυσ- 168 

μάτων, λοιδοριῶν, τραυμάτων, βριμουμένων, ὑποβλεπομένων, ὑλαχτούν- 

των, ἀγχόντων, χαταπαγχρατιαζόντων, ἀχρωτηριαζόντων ὦτα χαὶ ῥῖνας 
Α ΄Ὺ ’ -- ’ὔὕ Ρ ᾿ ΄ ᾿Ὶ - Ὶ - χαὶ ἅπερ ἂν τύχῃ τοῦ σώματος (μέρη χαὶ μέλη, τὴν [τοῦ] παντὸς τοῦ 

25 βίγυ μέϑην χαὶ παροινίαν ἐν ἀνιέρῳ ἀγῶνι μετὰ αἰσχοουργίας τῆς πάσης 

πιδειχνυμένων. (20.) ἀχόλουθον οὖν (ἄν) εἴη λογίζεσθαι, ὅτι χαὶ 109 

ἄμπελος δυεῖν σύμβολον πραγμάτων ἐστίν, ἀνοίας τε χαὶ εὐφροσύνης. 

ἑχάτερον ὃέ, χαΐίτο!ι μηνυόμενον ἐχ πολλῶν, ἵνα μὴ μαχρηγορῶμεν, δι᾽ 

1 τοῦ ποϑοῦντος σοηΐοίο χαχοῦ σοηϊοῖο ὃ ἧς ΒεΙρ81: ἣν 
οὐχ ἐφ᾽ ἡμισείᾳ ΠΟΩΒΟἢ.: οἱ ἐφημησείας ἡ 4 τῇ βλάβῃ 8εγῖρ81: τῆς βλάβης Α 
ἀρτίῳ χαὶ ὁλοκλήρῳ χαὶ παντελεῖ 80Γρ51: ἀρτίου καὶ ὁλοχλήρου χαὶ παντελῶς (παντελοῦς 

ΝΜ δηρ.) ἡ 5 ἀμπέλινον σοηΪεοἷο 0 χρησαμένους οοηϊοῖο 11 ὀδύνας 
ΠῺῸΟ6580}}.: ὠδίνας Δ, ἡδονὰς ἑσοηῃὶ. Μίδῃρ, 11. 12 ἀγερωχίας ςοη]. ίδηρ. 

10 πρὸς] περὶ εοπὶ. δίδηρ. 14 νοῦν δίαηρ.: οὖν ΛΔ 18. 19 δυσωνυμωτέρᾳ 

(8ος ἰαπὴ Δι ρ.) ταραχῇ δε ρε1; δυσωνύμω ταραχῇ Δ 19 δυοῖν ν πέπλησθαι Α 
19. 20 παιδιᾶς Μδησ.: παιδείας ἡ 20 ἐπαγαλλομένων Ἤοοηϊ. δηρ. χαριεντιζομένων 
Μίδηρ. 24. Ἰαέαμα 10--- 132 1{ἰ. 4, μέρη καὶ μέλη ΘΡΡ] Εν, τοῦ 560] 118] 

90. ἂν Δα αὶ χαὶ ΠΌΘ5.ἢ.: χἂν ἃ, χαὶ ἡ ὁοοπ). Μαῃρ, 21 δυοῖν ν 

συννοίας οοπΐ. Δίλῃρ. 28 χαίτοι Μδηρ.: χαὶ τὸ 
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1170 ὀλίγων ἐπιδείξομεν. ἡνίχα ἡμᾶς διὰ τῆς τῶν παϑῶν χαὶ ἀδιχημάτων 

ἐρήμης ὁδοῦ, φιλοσοφίας, ἀγαγὼν χαὶ ὥσπερ ἔμπορος ἀναβιβάσας τὸν 

ὀρϑὸν λόγον ἔστησεν ἐπὶ σχοπῆς χαὶ ἐχέλευε περιαϑρεῖν τὴν ἅπασαν 

ἀρετῆς χώραν, εἴτε εὔγειος χαὶ βαϑεῖα χαὶ χλοηφόρος χαὶ χαρποτόχος 

ἐστὶ χαὶ ἀγαϑὴ μὲν χαὶ τὰ σπειρόμενα μαϑήωματα συναυξῆσαι, ἀγαϑὴ 5 

δὲ τὰ φυτευόμενα καὶ δενδρούμενα δόγματα στελεχῶσαι, εἴτε χαὶ τοὺ- 

γαντίον, χαὶ περὶ τῶν ὡσανεὶ πόλεων πράξεων, εἰ (εὐερχέσταται) χαὶ 

ὀχυρώταται ἣ γυμναὶ χαὶ ἀπημφιασμέναι οἷα χύχλων τὸ βέβαιον, χαὶ 

περὶ οἰχητόρων, εἰ πρός τε πλῆϑος χαὶ πρὸς ἀλχὴν ἐπιδεδώχασιν ἢ δι᾿ 

111] ἀσϑένειαν ὀλιγανδροῦσιν ἢ δι᾿ ὀλιγανδρίαν ἀσϑενοῦσιν, τότε οὐ δυνὴς 10 
. 

ὕξντες ὅλον τὸ σοφίας στέλεχος βαστάσαι χληματίδα μίαν χαὶ βότρυν 

σταφυλῆς τεμόντες ἴραμεν χαρᾶς σαφέστατον δεῖγμα, χουφότατον ἄχϑος, 
ι 

φ βλάστημα χαὶ χαρπὸν ὁμοῦ χαληχλγαϑίας ἐπιδειξόμενοι τοῖς διάνοιαν 
ι 

} "ἡ - ᾿Ὶ 5. -- ᾿, ΄ Ἃ᾿ 

ὀξυδορχοῦσι τὴν εὐχληυατοῦσαν χαὶ βοτρυηφόρον ἄμπελον (οἴ. 

112 Νὰ. 13). (20.) ταύτην, ἧς μοῖράν τινα λαβεῖν ἐδυνήϑημεν, 15 

εὐσχύόπως ἐξομοιοῦσιν εὐφροσύνῃ μαρτυρῖ δέ μοί τις τῶν 
λ -« ΑΥΝ ἃ ἣ , » ἶ Α 4 ελὰ [4 

πάλαι προφητῶν, ὃς ἐπιϑειάσας εἶπεν: ,αμπελὼν χυρίου παντό- 

118 χράτορος οἶχος τοῦ ᾿Ισραήλ΄ ([68. ὅ, 1). ὃ μὲν ᾿Ισρχήλ ἐστι νοῦς ϑεω- 

ρητιχὺς ϑεοῦ τε χαὶ χύσμου --- χαὶ γὰρ ἑρμηνεύεται ϑεὸν δρῶν «“---- 

οἶχος δὲ διανοίας ὅλη ψυχή. αὔτη δ᾽ ἐστὶν ἀμπελὼν ἱερώτατος, τὸ 530 

114 ὕεῖον βλάστημα χαρποφορῶν, ἀρετήν. οὕτω μέντοι τὸ φρονεῖν εὖ, τὸ 

εὐφροσύνης ἔτυμον, μέτα χαὶ λαμπρόν, ὥστε φησὶ δίωυσῃς χαὶ ϑεὸν 
9 - ΠῚ 4 » «Ἢ «- Ἁ ,ὕ ’ φ ) 

αὐτῷ ἡ ἀπαξιῶσαι χρῇσϑαι, χαὶ τότε μάλιστα, ὁπότε τὸ ἀνθρώπων 

διχαιοσύνην, ἐχουσίῳ γνώμῃ φύσεως νόμοις χαὶ ϑεσμοῖς ἑπόμενον. 25 

1 ἐπιδείξωμεν ἐοηΐςῖο 2 δηία ἀγαγὼν δαά. τις Μδηρ. ἔμπορος} ἔφορον 
οοηϊ. Μίαηρ., εἰς ὄρος σομίοῖο (Υ. Νααι. 18,18) ὃ σχοπιᾶς οσοηὶ. δηρ. 

ἐχέλευσε Υ ὃ ἐστὶ (Ὅδη: ἐπεὶ Δ, ργτὸ ἐπεὶ καὶ σοπίοἰοΌ8πη), χαὶ πίων (εἴ. Ναμι. 

13,21) ῬΓ 8 ἀγαθὴ 56γρ81: ἀπαϑεῖ Δ, ἀπειϑεῖ ΠΟοοΒοἢ., ἡ βαϑεῖα Μδηρ. 
αἰῖ. χαὶ νἱά. 566], γο] δηΐθ τὰ φυτευόμενα ἰγδΠ50. ἀγαϑῆὴ Α 6 δὲ] τὰ δὲ Μδηφ. 
Ἵ εἰ ΠοΟΒοἢ.: ἢ ΔΛ Ιδοιιὴᾶ 10---132. 1π|.. 4, εὐερχέσταται θα ρρ]ονὶ 8 ὀχυρό- 

ταται α γυμνὰ Ἠοόβοῃ, ἀπηυφιασμέναι δηρ.: ἀπημφιεσμένα Α 

οἷα χυχλῶν Α: χύχλων (560]. οἷα) ἴαηρ., οἷα {τειχῶν) χύχλον σοπίοίο 12 τεμόν- 

τες 501} ]ρ81: γέμοντες Δ, κόπτοντες Υὶ ἤραμεν Μαηρ.: ἦραν μετὰ Α 18 δι᾽ 
ἄνοιαν ἡ 10 ταύτην δίαιιρ, : ταύτης ἡ ἠδυνήϑημεν γ, δυνηϑείημεν οοηΐ. 

Νίδηρ. 16 εὐσχόπως Οοἰο]ογία8: εὐσχόποις ἡ 20 αὔτη 80Γρϑὶ: αὐτῇ 
ΛΔ, αὐτὴ γ 22) ἔτυμον Οὐοἰεϊεγῖι8: ἕτοιυον Δ, ἐφόδιον Ἄοοηΐ. Μδηρ. φησὶ 

Ποακοῆ.: φασὶ ἡ λΙωσῆς Αα 24 ἁμαρτήματα 80Γρ81: ἁμαρτημάτων Α 

ἐπιστρέφοι 5005]: ἐπιτρέποι Δ, ἐπιρρέποι ὁοηϊ. Μδηρ. 

γένος ἐχτρέποιτο μὲν ἁμαρτήυατα, ἐπιχλίνοι δὲ χαὶ ἐπιστρέφοι πρὸς Ρ. 082} 
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»ἐπιστρέψει“ γάρ φησι οχύριος ὃ ϑεύς σου εὐφρανθῆναι ἐπὶ σὲ εἰς 176 

ἀγαϑά, χαϑότι ηὐφράνθη ἐπὶ τοῖ; πατράσι σου, ἐὰν εἰσαχούσγς τῆς 

φωνῇς αὐτοῦ, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντηλὰς χαὶ τὰ διχαιώματα χαὶ τὰς 

χρίσεις τὰς γεγραμυένα: ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου“ () οι. 80, 

δ 9.10). τίς ἄν δύναιτο μᾶλλον ἀρετῆς ἴαξρον ἣ χαλοχαγαϑίας ζῆλον 1τῦ 
ἐμφῦσαι; βούλε ἵν, ὦ διά ὑρραίνε Ξξόν: εὐφρά ἐμφοῦσαι; βούλει, φησίν, ὦ διάνοια, εὐφραίνεσθαι ὕΞϑόν; εὐφραάνϑητι 

αὐτὴ χαὶ ἀνάλωμα υὲν μὴ εἰσενέγχῃς μηδέν --- τίνος γὰρ τῶν σῶν 

χρεῖός ἐστιν; ---, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν ὅσα σοι δίδωσιν ἀγαϑὰ χαίρουσα ὄέξαι. 

διδοὺς γάρ, ὅταν ἄξιοι χάριτος ὦσιν οἱ λαμβάνοντες, εὐφραίνεται" εἰ 117 

10 μὴ νομίζεις, ὅτι οἱ μὲν ὑπαιτίως ζῶντες παραπιχραΐνειν χαὶ παροργίζειν 

ἐνδίχως λέγοιντ᾽ ἄν ὕξόν, οἱ δ᾽ ἐπαινετῶς οὐχὶ εὐφραίνειν. ἀλλὰ πα- 118 

τέρας μὲν χαὶ μητέραξ, τοὺς ϑνητοὺς γονεῖς, οὐὸὲν οὕτως ὡς τέχνων 

εὐφραίνουσιν ἀρεταί, υυρίων ὅσων ἐνδεεῖς ὄντας" τὸν δὲ τῶν ὅλων γεν- 

νητὴν χαὶ υαηδενὸς ἐνόεᾶ τὸ παράπαν οὐχ ἥ χαλοχαγαϑία τῶν λεγο- 

15 μένων; μαϑοῦσα οὖν, ὦ διάνοια, ἡλίκον (χαχὸν) μέν ἐστιν ὀργὴ ϑεοῦ, 119 

ἡλίχον δὲ ἀγαϑὸν εὐφροσύνη ϑεοῦ, μηδὲν μὲν τῶν ὀργῆς ἀξίων ἐπ᾽ 
ὀλέϑρῳ χίνει τῷ σεαυτῆς, μόνα δὲ δι᾿ ὧν εὐφρανεῖς ϑεὸν ἐπιτήδευε. 

ταῦτα ὃὲ εὑρήσεις οὐ μαχρὰς χαὶ ατριβεῖς διεξιὼν ὁὸοοὺς ἢ ἄπλωτα 180 

πελάγη περαιούμενος ἣ ἐπὶ τοὺς τῆς χαὶ θαλάττης ἀπνευστὶ συντείνων 

30 ὅρους" οὐ γὰρ πορρωτάτω διῴχισται χαὶ τῆς οἰχουμένης ἔξω πεφυγά- 

ὄευται, ἀλλ, ἡ φησι Μωυσῆς (θοιυί. 80, 12 ---14), ἐγγὺς οὑτωσὶ 

ταἀγαϑὸν παρίὸρυταί σοι χαὶ συμπέφυχε, τρισὶ τοῖς ἀναγχαιοτάτοις μέρεσιν 

ἡρμοσμένον, καρδία, στόματι, χερσί, τὸ δ᾽ ἐστὶ διανοίχ, λόγῳ, πράξεσιν, 

ἐπειδὴ τὰ χαλὰ χαὶ φρονεῖν χαὶ λέγειν καὶ ποιεῖν ἀναγχαῖον, συμπλη- 

96 ρούμενον ἔχ τε εὐβουλίας χοὶ εὐπραξίας χαὶ εὐλογίας. 

(21.) Λέγωμεν οὖν τῷ ϑαάτερον εἶδος γαστριμαργίας, πολυποσίαν, [8] 

ἐπιτηδεύηντι ἀρχιοινοχόῳ" τί χαχοπαϑεῖς, ὦ ἀνόητε; ὀοχεῖς μὲν γὰρ τὰ 

ἀτωγὰ πρὸς εὐφροσύνην εὐτρεπίζεσθϑαι, τὸ δ᾽ ἀληῦξ: ἀφροσύνης χαὶ 

ἀχολασίας ἐξάπτεις φλόγα, πολλὴν αὐτῇ χαὶ ἄφϑονον ἐπιφέρων ὕλην. 

4 τῷ] τῇν βιβλίῳ βεογρδὶ εχ υχχ: βίβλω ὅ τί δ᾽ ἂν νο] τί ἂν (οὖν) 
ἙΠΟΠΪΕΪο 1 αὐτὴ] ἀρετῇ οοπὶ. δίδως. ἀνάϑημα ὁοομ]. Μδηρ. 9. εἰ 

ΛΔ: ἣ Ἄσομΐ. ΠΟΘΒ6ἢ. 10 παροργίζων Α 11 λέγοιτ᾽ οὐχὶ] οὐ χαὶ οοηϊ. 
Μδῦρ. 18 ἐνδεεῖς ΠΌΘΒ.ἢ.: οὐδὲ εἷς ΔΑ 14. οὐχ ἡ) οὐχὶ ὁοῃίοῖο 

14. 1 γεννωμένων οοη!. Δίδηρ.» γενομένων ὁοῃΐςοΐο 1 χαχὸν δα. δίαιιρ. 
11 χίνει τῷ Μαηρ.: χινείτω Α 91] ἢ ἢ ἃ Μωσῆς ἃ ἐγγὺς οὑτωσὶ] ἐγγυ- 
τάτω σοπὶεῖο 28 τὸ Ποαβοὶι.: τί ἃ 24, 25 συμπληρούμενον 

Μησ.: συμπληρούμενα Α 90. λέγωμεν βογίμ5ὶ: λέγω μὲν Δ, λέγοιμ᾽ ἂν ἑοηΐϊ. 
Μαηρ. τῷ Μαῃρ.: τὸ ἡ 8 εὐφροσύνην Ποσδ0ἢ.: εὐφροσύνης Δ 
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183 αλλ΄, ἴσως ἂν εἴποι, μή με προπετῶς αἰτιῶ, πρίν με σχέψασϑαι. οἶνο- 

χοεῖν ἐτάχϑην, οὐ μὴν δὴ σωφροσύνην χαὶ εὐσέβειαν χαὶ τὰς ἄλλας 
ΠῚ “ -« Ν Α 4 ὔ 4 3 “.“1,ο,Μἱ ἃ , 

ἀρετὰς εἐνεσχευασμένῳ. αλλ ἀνδρὶ λαιμάργῳ χαὶ ἀχρατεῖ “Ὁ χα 

τ χαὶ ἐπὶ ἀσεβείᾳ μέγα φρονοῦντι, ὃς ἐτόλαγσέ ποτε εἰπεῖν: οοὐχ οἷδα 
) μω τὸν χύριον“ (Πχοά. 5,2)" ὡς εἰχότως ἐγὼ τὰ ἐχείνῳ δι᾿ ἡϑονῆς ἐπιτε- ὧν 

183 τήδευχα. μὴ ϑαυμάσῃς δέ, ὅτι τοῖς ἐναντίγις ὃ ϑεὸς χαὶ ὁ ἀντίθεος 
-Ὃ φ΄ 

νηῦς εὐφραίνεται, Φαραώ. τίς οὖν οἰνοχόος ϑεοῦ: ὁ σπονηηο ἦρος. ὃ 

μέγας ὄντως ἀρχιερεύς, ὃς; τὰς τῶν ἀεννάων χαρίτων λαβὼν προπόσεις 

ἀντεχτίνει, πλῆρες ὅλον τὸ σπονδεῖον ἀχράτου μεϑύσωατηος ἐπιχέων, 

ἑαυτόν. ὑρῆς ηἰνοχύων διαφηρὰς τοῖς ϑεραπευομένοις ἀναληγούσας. 10 

Ἀν 
184 διὰ τοῦτο ἐγὼ μὲν ὁ τοῦ Φαραὼ χατὰ τὰς ἀνέσεις ἐπιτεινομένου τὸν 

σιλαραόχενα χαὶ πάντων ἀκχράτορα λογισμὸν εὐνοῦχός εἰμι ((6η.40.1. 3), 

τὰ γεννητιχὰ τῆς Ψυχῆς ἐχτετυημένος, μετανάστης μὲν τῆς αἀνορωνί- 

τιδης, φυγὰς δὲ χαὶ τῆς γυναιχωνίτιδης, οὐτ᾽ ἄρρεν οὔτε ϑῆλυ, οὔτε 

προέσθαι οὐδ᾽ ὑποδέξασθαι σπορὰν δυνάμενος, ἀμφίβολος, οὐδέτερος, 15 

ἀνθρωπείου παράχομμα νομίσματος, ἄμοιρος ἀθανασίας, ἣ τέχνων ἣ 

ἐγγόνων διαδοχαῖς εἰς αεὶ ζωπυρεῖται, συλλόγου χαὶ ἐχχλησίας ἱερᾶς 

ἀπεσχοινισμένος" ϑλαδίαν γὰρ χαὶ ἀποχεχηομμένον ἄντιχρυς διείρηται μὴ 
ν 

182 εἰσιέναι (Ἰ)οαΐ. 23, 1). (28.) ὁ ὃὲ ἀρχιερεὺς ἀαωμός ἐστιν, ὁλόχληρος, 

ἀνὴρ παρϑένου ([μον. 91, 11. 13), (τὸ) παραδοξότατον, οὐδέποτε 1υναι- 90 
Ἁ . μὲ ρ », χουμένης, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν τὰ γυναιχεῖα χατὰ τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα δωυιλίχν 

Φ».. 

ἐχλιπούσης (ἄοη. 18,11). χαὶ οὐχ ἀνὴρ υόνον οὗτος, ἀμιάντους χαὶ 

186 παρϑένους γνώμας σπείρειν ἰχανός, ἀλλὰ χαὶ πατὴρ λόγων ἱερῶν" ὧν 

οἱ μὲν ἐπίσχοποι χαὶ ἔφοροι τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων, Ἐλεάζαρ χαὶ 

ιν Ἰϑάμαρ (Εχοά. 28, 1). οἱ δὲ λειτουργοὶ ϑεοῦ, τὴν οὐράνιον φλόγα ἀνα- 

χαίειν χαὶ ζωπυρεῖν ἐπειγόμενοι" τρίβοντες γὰρ ἀεὶ τοὺς περὶ ὁσιότητος 

λόγους χαϑάπερ ἐχ πυρείων τὸ ϑεοειδέστατον εὐσεβείας γένος ποιοῦσιν 

181 ἐχλάμπειν. ὁ. δὲ τούτων ὑφηγητὴς ὁμοῦ χαὶ πατὴρ οὐχ ἣ τυχοῦσα 

μοῖρα τῆς ἱερᾶς ἐχχλησίας ἐστίν, ἀλλ᾽ οὗ χωρὶς σύγχλητος οὐχ ἂν 

ἀϑροισϑείη ποτὲ τῶν τῆς ψυχῆς ὑερῶν βουλὴ τὸ παράπαν, ὃ πρόεδρος, 30 

-....»«....--.-.---Ξ-Β-ὄ---..--ς--.-.----ςςςς-ς---Ἐ.-..- 

2 μὲν ΠοπΐοΐΟ ὃ λαιμάργῳ λίδησ.: μάργω 5. ὥστ᾽ οοπϊεῖο ἰ γοῦν 

σοηὶϊςῖο 2. ἀντεχτείνει Α 10 ἑαυτοῦ ὁοῃίοϊο 11 (τοῦ) κατὰ σοηϊοὶο 

12. εἰμι Ποοβοῆ.: εἰ μὴ 13. 14 τῆς ἀνδρωνίτιδος ὥν (Π06 οπιὶ51) Δίδηρ.: τῶν ἀν- 

ϑρωνιτίδων Δ 10 ἢ] ἢ ἃ ἣ ΔΑ: χαὶ (ΟΠΙΟΙΟ 11 εἰς ἀεὶ Δίαηρ.: 

ταῖς ἀεὶ Α, αἷς ἀεὶ σοπὶ. ΠΟ 656}. 18 διήρηται α 19 ἅμωμός 56γρ5ὶ : ἀλώ- 

μενός ΑΛ 90 τὸ αὐὰά. Δίαηρ, ἢ οὐράνιον 86γ 081: οὐρανίαν ΑΛ 
27 πορίων α γένος ΔΑ: φέγγος Μληρ. 29 οὗ χωρὶς ΟὐοἰθίογλιΒ: 

οὐ χωρεῖ ἡ 

ἀδίχῳ ρ. 688. 



684 ΚΝ. 

158 

ΒΕ ΒΟΜΝΙΙΒ ΠΙΒΕΒΊΙΙ 9289 

φ ὃ πρύτανις, ὁ δημιουργός, ὃ καὶ χωρὶς ἄλλων μόνος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ σχοπεῖν 

τε χαὶ πράττειν ἔχαστα ἱχανός. οὗτος σὺν ἄλλοις μὲν ἐξεταζόμενος 188 

ὀλίγος, πολὺς δέ, ὅταν μονωϑῇ, γίνεται, διχαστήριον (ὅλον), ὅλον βου- 

λευτήριον, ὅλος δῆμος, ὅλος ὄχλος, σύμπαν ἀνθρώπων γένος, μᾶλλον 

δέ, εἰ τἀληϑὲς εἰπεῖν δεῖ, μεϑόριός; τις ϑεοῦ (χαὶ ἀνθρώπου) φύσις, τοῦ 
μὲν ἐλάττων, ἀνθρώπου δὲ χρείττων. οὅταν“ γάρ φησιν ,εἰσίῃ εἰς 

] τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὃ ἀρχιερεύς, ἄνθρωπος οὐχ ἔσται“ (1,6ν. 16, 11). τίς 

οὖν, εἰ μὴ ἄνθρωπος; ἄρά γε ϑεός: οὐχ ἄν εἴποιμι --- τὸν γὰρ τοῦ 

ὀνόματος τοῦδε χλῆρον ὃ ἀρχιπροφήτης ἔλαχε Μωυσῆς ἔτι ὧν ἐν 

Αἰγύπτῳ, προσρηϑεὶς Φαραὼ ϑεὸς (ἔχοά. 1, 1) --- οὔτε ἄνϑρωπος, 

ἀλλ᾽ ἑχατέρων τῶν ἄχρων, ὡς ἄν βάσεως χαὶ χεφαλῇς, ἐφαπτόμενος. 

(29.) τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶδος ἀμπέλου, ὅπερ εὐφροσύνη χεχλήρωται, 190 

χαὶ τὸ ἐξ αὐτῆς μέϑυσμα, ἢ ἄχρατος εὐβουλία, χαὶ ὁ ἀρυσάμενος οἶνο- 

χόος ἐχ τοῦ ϑείου χρατῆρος, ὃν αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἀρετῶν πεπλήρωχεν ἐπὶ 

χείλη, δεδήλωται. τὸ δὲ ἀνοίας χαὶ λύπης χαὶ παροινίας ἤδη μὲν [9] 

τρόπῳ τινὶ τύπῳ δὲ ἕτερον ἐχτυποῦται διὰ τῶν ἑτέρωϑι λεχϑέντων ἐν 

φδῇ τῇ μείζονι" ,ἐχ γὰρ ἀμπέλου“ φησί ,Σοδόμων ἣ ἄμπελος αὐτῶν, 

χαὶ ἢ χληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομόρρας" ἢ σταφυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῇ τ: 

βότρυς πιχρίας αὐτοῖς: ϑυμὸς δραχόντων ὃ οἶνος αὐτῶν, χαὶ ϑυμὸς 

ἀσπίδων ἀνίατος“ (Ποαί. 82, 32. 38). ὁρᾷς ὅσα τὸ ἀφροσύνης μέθυσμα 192 

ἐργάζεται, τὸ πιχρόν, τὸ χαχόηϑες, τὸ ἀχρόχολον, τὸ περίϑυμον, τὸ ἀτίϑα- 

σον, τὸ δηχτιχόν, τὸ ἐπίβουλον. ἐμφαντιχώτατα δὲ ἀφροσύνης ἔρνος ἐν Σοδό- 

μοις φησὶν εἶναι --- τύφλωσις δὲ ἢ στείρωσις ἑρμηνεύεται Σόδομα ---, 

ἐπειδὴ τυφλὸν χαὶ ἄγονον χαλῶν ἀφροσύνη, ὑφ᾽ ἧς ἀναπεισϑέντες τινὲς 

μετρεῖν χαὶ σταϑμᾶσϑαι χαὶ ἀριϑμεῖν πάντα χαϑ᾽ αὑτοὺς ἠξίωσαν᾽ 

γι 89 

1 ἱερουργός ὁοηΐ. Μίδηρ., δήμαρχος οοηΐ. ΟΟΒ ἢ μόνος Μδηφ.: μόνον Α ὃ ὀλίγος 
Μδηρ.:ὁ λόγος Α Ῥτΐα8 ὅλον δαάϊάϊ (ὅλον διχ. οοῃΐϊ. Μδηρ.) ὅ καὶ ἀνθρώπου 86. 
ΜΝδῃζ. τοῦ] ϑεοῦ σοπηίοΐο 9 τοῦ δὲ Α΄, Μωσῆς Α 10 οὔτε (οὖν ϑεὸς 
οὔτε) (νυ. 8 2380) δυὲ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνθρωπος, ἑκατέρων οοπίοΐο, οὐχέτι Μδηρ. 12 πρότερον 

δοαϊεΐο εὐφροσύνῃ ἨοαΒ6Ἐ. 15 συννοίας εοηΐ. δῆρ. εἶδος, {γένεῦ μὲν (ὃν) 
γ6] παροινίας ἰδιοτρόπῳ τινὶ τύπῳ διερμηνεύεται διὰ ὁ. 9. οσοἠίοῖο,. 16 ἑτέρῳ εοηὶϊ. 

Ἠοδϑ86Π. ἑτέρωϑι 8οτὶρδὶ : ἑτέρων Α 11 ὦ δὴ Α 19 αὐτοῖς ΗοΘ86ἢ.: 

αὐτῆς 22 ἐμφατιχώτατα Υ δὲ] χαὶ ῬοΓ ογγοῦθ Μδηρ. ἔρνος Μδηζ.: 

ἔρανος ἃ 20 χαϑ᾽ αὑτοὺς Μδημρ.: χατ᾽ αὐτοὺς Α 

ἡ 344. εἴ. δά. Ρ. 20,6 11 84ᾳᾳ. εἴ, Απιῦτοβ. 6 Νοθ 19,69 ρμ. 402 ϑεἢ. (ἀ6 ΘὉγ. 

ὃ 222. 228). 

ῬΒΙοΩἶΦ οροόγὰ τοὶ], 11]. 19 
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[ομόρρα (γὰρ) μεταληφϑέν ἐστι μέτρον. Μωυσῆς δὲ σταῦμην καὶ 

μέτρον χαὶ ἀριϑμὸν τῶν ὅλων ὑπέλαβεν εἶναι τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν 

ἀνθρώπινον νοῦν. δηλοῖ δὲ διὰ τούτων φάσχων: «οὐχ ἔσται ἐν μαρ- 

σίππῳ σου στάϑμιον χαὶ στάϑμιον, μέγα ἣ μιχρόν’ οὐχ ἔσται ἐν τῇ 

οἰχίᾳ σου (μέτρον χαὶ μέτρον), μέγα ἣ μιχρόν" στάϑμιον ἀληϑινὸν χαὶ 

δίχαιον ἔσται σοι“ (Πουί. 258, 18---15λ. ἀληϑὲς δὲ χαὶ δίκαιον μέτρον 

τὸ τὸν μόνον δίχαιον ϑεὸν ὑπολαβεῖν πάντα μετρεῖν χαὶ σταϑμᾶσθϑαι 

χαὶ ἀριϑμοῖς χαὶ πέρασι χαὶ ὅροις τὴν τῶν ὅλων περιγράψαι φύσιν, 

ἄδιχον δὲ χαὶ ψευδὲς τὸ νομίσαι χατὰ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ταῦτα 

ῳ 

συμβαίνειν. 10 

190 Ὃ δὲ εὐνοῦχος ἅμα χαὶ ἀρχιοινοχόης τοῦ Φαραὼ τὸ ἀφροσύνης 
γεννητιχὸν φυτόν, ἄμπελον, φαντασιωϑεὶς προσαναζωγραφεῖ τρεῖς πυῦ- 

μένας, ἵνα τὰς ἐν τῷ διαμαρτάνειν χατὰ τοὺς τρεῖς χρύνους ἐσχατιὰς 

190 παρεμφήνῃ᾽ πυϑμὴν γὰρ τὸ ἔσχατον. (30.) [ἐπειδὰν οὖν ἀφροσύνη ν. 688 Μ. 

πᾶσαν ψυχὴν ἐπισχιάσῃ χαὶ χατασχῇ χαὶ μηδὲν αὐτῆς ἄφετον μηδὲ 15 

ἐλεύϑερον μέρος ἐάσῃ, οὐ μόνον ὅσα τῶν ἁμαρτημάτων ἰάσιμα ὃρᾶν 

197 ἀναγχάζει, ἀλλὰ χαὶ ὅσα ἀνίατα. τὰ μὲν οὖν ϑεραπείαν ἐνδεχόμενα 

ῥᾷστα χαὶ πρῶτα γράφεται, τὰ δὲ ἀϑεράπευτα παγχάλεπα χαὶ ὕστατα, 

198 πυϑμέσιν ἀναλογοῦντα. χαὶ χαϑάπερ, οἶμαι, ἣ φρόνησις ἄρχεται μὲν 

ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ὠφελεῖν, λήγει δὲ εἰς τὰς ὑπερβολὰς τῶν χατορϑω- 90 

μάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἣ ἀφροσύνη χαταβιάζουσα τὴν ψυχὴν 

ἄνωϑεν χαὶ χατ᾽ ὀλίγον ἀφιστᾶσα παιδείας ἀαχρὰν ὀρϑοῦ λόγου διοιχίζει 

199 χαὶ μέχρι τῶν ἐσχατιῶν χκαϑαιρεῖ. τὸ δ᾽ ὄναρ ἐδήλου μετὰ τοὺς 

πυϑμένας ἀνθοῦσαν χαὶ βλαστάνουσαν χαὶ χαρποφοροῦσαν τὴν ἄμπελον 

-- αὐτὴ“ γάρ φησι ,ϑαλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς" πέπειροι βότρυες 35 

σταφυλῆς“ (αοη. 40, 10) ---, ἣν εἴϑε ἀχαρπίᾳ χρῆσϑαι χαὶ μηδέποτε 

200 χλοηφορῆσαι καὶ πάντα μεμαράνϑαι τὸν αἰῶνα. τί γὰρ ἄν εἴη μεῖζον 

χαχὸν [ἢ] ϑαλλούσης χαὶ εὐφορούσης ἀφροσύνης; ἀλλὰ χαὶ τὸ ποτή- 

ριον Φαραώ“, ἣ δεξαμενὴ τῆς ἀνοίας χαὶ παροινίας χαὶ τῆς παρὰ 

1 γὰρ δααϊαϊ Μωσῆς 3. 4 μαρσίπω Α 4 ἣ Ἠοδδο}.: χαὶ α 
δ μέτρον χαὶ μέτρον δ΄. Ηορβοβ., εἴ. Αἀάθηάᾶ 9 ψευδὲς 50γ ρ5ὶ : ψεῦδος Α 
11 εὐνοῦχος Ηοδβεοἢ.: εὔνους Α 18 ἐσχατιὰς Μδηρ. (εἶ. ὃ 198): ἐσχάτας Α 

18 πᾶσαν ὁχ (ΔηϊΔΌΓ. ΟΟ]]. 5. Ττίη. Μδηρ.: πᾶσα 16 ἰάσημα Α 20 ὠφελειῶν 
ὁοπΐεἷο 21 χαταβιάζουσαν Ἠοαβοἢ. 28 χαϑαιρεῖ Μδηρ.: χαϑαίρει Α,, καϑείργει 
Ποηΐ. Μδηγ. μετὰ] κατὰ εοπὶ. Μδηρ. 20 πέπειροι Ηο680}.: περὶ ἣν Α 
20 ἣν 86τγίρμβὶ: ἦν Δ, ἦσαν εἴϑε σοττυρίυπμ: εὐχτέον γ0] χρεῖττον 6. γΤ. ΟΟΠΪοΪο, 
εἰχὸς (Ὅδη, εἴωθεν ἄφρων Μδηρ. 28 ἣ 560] υ8ὶ εὐφορούσης Μδηρ.: 
ἐμφορούσης ἃ 
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πάντα τὸν βίον ἀπαύστου μέϑης, ,(ν τῇ χειρί μου“ (6δη. 40,11), 

φησίν, ἐστίν, ἴσον τῷ ἐν ταῖς ἐμαῖς ἐγχειρήσεσι χαὶ ἐπιβολαῖς χαὶ 

δυνάμεσιν: οὐ γὰρ ἄνευ γε τῶν ἐμῶν ἐπινοιῶν εὐοδήσει τὸ πάϑος ἐξ 

ἑαυτοῦ. ὥσπερ γὰρ ἐν μὲν ταῖς τοῦ ἡνιόχου χερσὶ τὰς ἡνίας εἶναι 20] 

δ προσῆχεν, ἐν δὲ ταῖς τοῦ χυβερνήτου τοὺς οἴαχας --- μόνως γὰρ οὕτως 

χατορθϑοῦται δρόμος μὲν ἅρματι, σχάφει δὲ πλοῦς ---, οὕτως ἐν τῇ 

χειρὶ χαὶ δυνάμει τοῦ ϑάτερον εἶδος τῆς γαστριμαργίας τεχνιτεύοντος, 

οἰνοφλυγίαν, ἢ τοῦ ἀχρατοῦς ἐστιν ἐχπλήρωσις. ἀλλὰ τί παϑὼν ὑπέ- 202 

μεῖινεν αὐχεῖν ἐπ᾿ ἀρνήσεως μᾶλλον ἢ ὁμολογίας ἐπαξίῳ πράγματι; ἣ 

10 οὐχ ἄμεινον ἦν μὴ οὐχ ὁμολογεῖν διδάσχαλον ἀχρασίας εἶναι, ἀλλὰ τῷ 

ἀχρατεῖ τὰ ὑπεχχαύματα τοῦ πάϑους ἐπαναϑεῖναι ὡς εὑρετῇ χαὶ αὖ- 

τουργῷ τεϑρυμμένου χαὶ χατεαγότος αἰσχίστου βίου; τοιοῦτον δ᾽ ἐστίν" 208 

ἀφροσύνη σεμνύνεται ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς ἐγχαλύπτεσθαι νυνὶ μὲν οὐ μόνον 

ἐπὶ τῷ τὴν δεξαμενὴν τῆς ἀχράτορος ψυχῆς, τὸ ποτήριον, περιφέρειν 

16 ἐν ταῖς χερσὶ καὶ ἐπιδείχνυσϑαι πᾶσιν ἀγάλλεται, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ τὴν 

σταφυλὴν εἰς αὐτὸ ἐχϑλίβειν: τὸ δ᾽ ἐστὶ τὸ ἐχπληρωτιχὸν τοῦ παάϑους 

δημιουργεῖν χαὶ χεχρυμμένον εἰς φῶς ἄγειν. ὡς γὰρ τὰ βρέφη γλιχό- 304 

μενα τροφῇς, ὁπότε μέλλοι σπᾶν τοῦ γάλαχτος, ἐχϑλίβει χαὶ πιέζει 

τὸν μαστὸν τῆς τρεφούσης, οὕτω τὴν πηγήν, ἀφ᾽ ἧς τὸ οἰνοφλυγίας 
[᾿ 

Ρ. 686 Μ. ὀμβρεῖ [ χαχόν, ὁ δημιουργὸς τῆς ἀχρασίας πιέζει χραταιῶς, ἵνα ταῖς 

81 ἐχϑλιβομέναις λιβάσιν ηδίστῃ τροφῇ χρῷτο. 

(31.) Τοιοῦτος μὲν ἡμῖν ὁ βεβαχχευμένος ἀχράτῳ, παροίνιον καὶ 20ῦ 

παράληρον χαχὸν χαὶ ανίατον, γραφέσθω: τὸν δὲ συγγενῆ τούτου γά- 

στρωνα χαὶ αὐτὸν ὄντα, πολυφαγίας χαὶ λαιμαργίας ἑταῖρον, τὰ περὶ 

25 ἐδωδὴν ἀχρατῶς τεχνιτεύοντα, πάλιν ἐπισχεπτέον. χαίτοι οὐ πολλῆς 200 

δεῖ πρὸς τὴν ϑήραν αὐτοῦ φροντίδος" ἔστι γὰρ ἐχμαγεῖον ἐμφερέστατον 

αὐτοῦ τῆς εἰχόνος ὁ φανεὶς ὄνειρος. ἀχριβώσαντες (οὖν) αὐτὸν ἐχεῖνον 

ὥσπερ ἔμφασιν ἐν χατόπτρῳ ϑεασόμεϑα. οᾧμην“ γάρ φησι τρία 207 

--.-.-... ο΄ ΄΄Πἐ[ἐ[ὃὮὃ΄ἷὮὟὮἝἝἽἼ. .... ..-.. 

2 ἐγχειρίσεσι Α 8 εὐοδώσει οοπὶ. Μδηρ. ὃ μόνον ὁοηϊ. ίδηρ. 
1 τῆς Πορβοῆ.: τὰς δὴ Α ἀχρατοῦς Μδηρ.: ἀχράτου Α ἐχπλή- 
ρωσις Πορδβοἢ.: ἡ πλήρωσις α 11 ἀχρατεῖ Α: ἀχράτῳ Μδηρ. ἐπαναϑεῖναι 
ΒΥ] ρ8ὶ : ἐπανατεῖναι Α 11. 12 αὐτουργῷ Νίαηρ.: αὐτογεωργοῦ Α, αὐτογεωργῷ ν 
12 (καὶ) αἰσχίστου εοηΐ. δηρ. τὸ δὲ τοιοῦτόν ἐστιν σοηϊοῖὶο 12 μέντοι 

φοπίςοῖο 18 ἀγάλλεται Μδηῃρ.: ἀγγέλλεται Α 16 ἀὐτὸ (νοὶ τοῦτο) Μδηρ.: 
ταυτὸ 11 (τὸ) χεχρυμμένον σοηῃίοϊο 21 ἡδίστη, Μαηρ.: ἡδιαστῇ Δ, 
ἥδιστα τῇ Ποδ50Ἐ. 28 χαὶ οὔ. ΠΟΒΒΟἢ. 28. 24 γάστρωνα Ἠδοσδεῇ.: 
γάστρων Α,, ἰοτί. γάστριν Ἰεζ. 21 οὖν διὰ. Μαηρ. (ν6] ὄνειρος (ὥστε) δοηΐο0) 

τοῦτον σοηϊοΐο 28 ϑεασόμεϑα Μδηρ.: ϑεασώμεϑα Α 

195 
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χανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς χεφαλῇς μου“ (6οη. 40, 16). χεφαλὴν 
μὲν τοίνυν ἀλληγοροῦντές φαμεν εἶναι ψυχῆς τὸν ἥγεμόνα νοῦν, ἐπιχεῖ- 

σϑαι δὲ τούτῳ πάντα" χαὶ γὰρ ἐξεφώνησέ ποτε ἐπ᾽ αὐτοῦ; ,ἐπ᾽ ἐμὲ 

208 ἐγένετο ταῦτα πάντα“ (6η. 42, 36). στειλάμενος οὖν πομπὴν ὦν 

ἐτεχνίτευσε κατὰ γαστρὸς τῆς ταλαίνης ἐπιδείχνυται, χαὶ χανηφορῶν ὃ ὃ 

ἀνόητος οὐχ αἰδεῖται τοσούτῳ βαρυνόμενος τριττῷ χανῶν ἄχϑει, τοῦτο 

209 δ᾽ ἐστὶ τρισὶ χρόνου μέρεσι. τὴν γὰρ ἡδονὴν οἱ ϑιασῶταί φασιν αὐ- 

τῆς ἔχ τε μνήμης τῶν παρεληλυϑότων τερπνῶν χαὶ ἐξ ἀπολαύσεως 

210 τῶν ἐνεστηχότων χαὶ ἐξ ἐλπίδος τῶν μελλόντων συνεστάναι: ὥστε τὰ 

τρία χανᾶ τοῖς τρισὶ τοῦ χρόνου μέρεσιν ἐξομοιοῦσϑαι, τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν 10 

χανῶν πέμματα τοῖς ἑχάστῳ τῶν μερῶν ἐφαρμόζουσι, παρεληλυϑότων 

νήμαις, ἐνεστηχότων μετουσίαις, μελλόντων προσδοχίαις, τὸν δὲ βαστά- 
ζοντα ταῦτα πάντα τῷ φιληδόνῳ, ὃς οὐχ ἀφ᾽ ἑνὸς γένους ἀχρασίας, 

ἀλλ ἀπὸ πάντων σχεδὸν εἰδῶν χαὶ γενῶν τῆς ἀχολασίας ἄσπονδον χαὶ 

21] φιλίων ἁλῶν ἐπιδεᾶ τράπεζαν ἐχπεπλήρωχεν. ἧς ἀπολαύει μόνος 15 

ὥσπερ ἐν δημοθοινίᾳ ὃ βασιλεὺς Φαραώ, σπορὰν χαὶ σχέδασιν χαὶ 

φϑορὰν ἐγχρατείας ἐπιτετηδευχώς" ἑρμηνεύεται γὰρ σχεδασμός. ἔστι 

δὲ τὸ ὑπέρογχον χαὶ βασιλικὸν αὐτῷ οὐχ ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς σωφροσύνης 

ἀγαθοῖς ἀγάλλεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἀπειχὸς βδελυρίας ἐπιτηδεύμασι σεμ- 

γύνεσϑαι, πρὸς ἀπληστίαν χαὶ λαιμαργότητα χαὶ τὸ ἁβροδίαιτον ἐξοχεί- 20 

212 λαντι. τοιγάρτοι τὰ πτηνά, τὸ δ᾽ ἐστὶν αἱ ἐπιποτώμεναι ἔξωϑεν ἀτέχ- 

μάρτοι συντυχίαι, πάντα πυρὸς τρόπον ἐπιδραμοῦνται χαὶ ἀναφλέξουσι 

χαὶ τῇ παμφάγῳ δυνάμει χαταναλώσουσιν ((ἀθι. 40,11), ὡς μηδὲ 

λείψανον γοῦν ὑπολείπεσθαι πρὸς ἀπόλαυσιν τῷ χανηφοροῦντι, ὃς 

ἤλπισε τὰς εὑρέσεις χαὶ τὰς ἐπινοίας αὑτοῦ μέχρι παντὸς αἰῶνος οἴσειν 26 

218 ἀναφαιρέτους ἐν [ βεβαίῳ. χάρις δὲ τῷ νιχηφόρῳ ϑεῷ, ὃς ἀτελεῖς μ. 687 ΜΝ. 

τὰς εἰς ἄχρον πεποιημένας σπουδὰς τοῦ φιλοπαϑοῦς ἐργάζεται, πτηνὰς 

φύσεις ἐπιπέμπων ἀοράτως πρὸς ἀναίρεσιν χαὶ φϑορὰν αὐτῶν. περι- 

συληϑεὶς οὖν ὁ νοῦς ὧν ἐδημιούργησεν, ὥσπερ τὸν αὐχένα ἀποτμηϑεὶς 

1 χαναχονδριτῶν Α ὃ ἐπ᾽ αὐτοῦ 8οτῖρ81: ἐπὶ τὸν Α, περὶ τοῦδε Ηο686}., ἐπὶ 
τοῦδε ναοὶ ἐπὶ τούτου Μδηρ. 6 χανῶν Ηορβοῆ.: χαχὸν Α 12 προσδοχίας Α 
15 ἀπολαύειν Α 16 διασπορὰν Ἠοαδοἢ. 18 ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς βοτγὶρϑὶ: ἐπὶ 
τοῖς εἰχόσι Α 19 ἐν] ἐφ᾽ οοπίςεΐο 20 λαιμαργίαν οοηΐοΐο 20. 21 ἐξο- 
χείλαντι ΠΟΘ680}.: ἐξωχείλοντι Α 25 αὑτοῦ Μδηρ. (νοὶ μέχρι τοῦ ἰγΔη3ρ.): τοῦ Α 
21 πεπονημένας οοπὶ. Μδηρ. 28. 29 περισυληϑεὶς Βογίρβὶ : περισυλληφϑεὶς Α, παρα- 
συληϑεὶς Μδηρ. 

Ἴ οἵ. Ἐρίσυγοδ ἔγ. 488 βαᾳ. 429. 
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ἀχέφαλος χαὶ νεχρὸς ἀνευρεϑήσεται, προσηλωμένος ὥσπερ οἱ ἀνασχολο- 

πισθέντες τῷ ξύλῳ τῆς ἀπόρου χαὶ πενιχρᾶς ἀπαιδευσίας. ἕως μὲν 314 

γὰρ μηδὲν λυμαίνεται τῶν ἐξαπιναίως εἰωθότων ἀπροοράτως ἐπιφοιτᾶν, 

εὐοδεῖν δοχοῦσιν αἱ πρὸς ἀπόλαυσιν ἥδονῆς τέχναι" χατασχηψάντων δ᾽ 

ὅ ἐχ τοῦ ἀφανοῦς ἀνατρέπονται, χαὶ ὁ δημιουργὸς αὐταῖς συνδιαφϑεί- 

ρεται. 

(82.) Τὰ μὲν οὖν τῶν διῃρημένων τὸ γεύσεως ἐργαστήριον ἐν 31 

ἑχατέρῳ τροφῆς εἴδει, πόσεώς τε χαὶ βρώσεως οὐχὶ τῆς ἀναγχαίας 

ἀλλὰ περιττῆς χαὶ ἀχράτορος, ὀνείρατα δεδήλωται" τὰ δὲ (τοῦ) τού- 

10 των χαὶ τῶν ἄλλων, ὅσαι ψυχῆς δυνάμεις, βασιλεύειν δοχοῦντος, ὄνομα 

Φαραώ, χατὰ τὸ ἀχόλουϑον αὐτίχα διερευνητέον. ,ἐν γὰρ τῷ ὕπνῳ 216 

μου“ φησίν οἦμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ" χαὶ ὥσπερ 

ἐχ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον βόες ἑπτά, ἐχλεχταὶ ταῖς σαρξὶ χαὶ χαλαὶ 

τῷ εἴδει, χαὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει. χαὶ ἰδοὺ ἕτεραι ἑπτὰ βόες ἀνέ- 

ἰ6 βαινὸν ὀπίσω αὐτῶν ἐχ τοῦ ποταμοῦ, πονηραὶ χαὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει 

χαὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, ἃς οὐχ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ τῇ Αἰγύπτῳ 

αἰσχροτέρας. χαὶ χατέφαγον αἱ βόες αἱ λεπταὶ καὶ αἰσχραὶ τὰς ἑπτὰ 217 

βόας τὰς πρώτας τὰς χαλὰς χαὶ ἐχλεχτάς, χαὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς χοιλίας 

αὐτῶν" (χαὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς χοιλίας αὐτῶν), 

0 χαὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραί, χκαϑὰ χαὶ τὴν ἀρχήν [εἶπον]. ἐξεγερϑεὶς 318 

δὲ ἐχοιμήϑην, καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, χαὶ ὡς ἑπτὰ στάχυες 

ἀνέβαινον ἐν πυϑμένι ἑνί, πλήρεις χαὶ χαλοί' ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες 

λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι" χαὶ χατέπιον οἱ ἑπτὰ 

στάχυες τοὺς χαλοὺς χαὶ τοὺς πλήρεις“ ((6η. 41, 17---24). ὁρᾷς μὲν 219 

25 δὴ (τὸ) προοίμιον τοῦ φιλαύτου, ὃς χινητὸς χαὶ στρεπτὸς χαὶ μετα- 

βλητὸς ὧν χατά τε σῶμα χαὶ ψυχήν φησιν’ γὕμην ἑστάναι,“ χαὶ οὐχ 

ἐλογίσατο, ὅτι μόνῳ ϑεῷ τὸ ἀχλινὲς χαὶ παγιόν ἐστιν οἰχεῖον χαὶ εἴ 

τις αὐτῷ φίλος. τῆς ὑὲν ἀχλινοῦς περὶ αὐτὸν δυνάμεως σαφεστάτη 320 

2 τῷ Β801ρ051 (νοὶ σταυρῷ τῷ οοπίςϊο): αὐτῶ Α, αὖ τῷ Μδηρ. ὃ ἐξαπιναίων 
(1. ) 1.0.) 9 τοῦ δααϊαὶ 10 ὄνομα] ὀνείρατα ΠΟΘ56Ἐ. 18 ἑπτὰ βόες 
σοηϊοΐο 14 ἄγει] ἔλει 1816 ΗοΘ80Ἐ. 16 ἃς] οἵας σοηϊοὶο εχ υχχ 11 αἱ 
(ἑπτὰ) βόες οσοηΐςεῖο εχ ΧΧ 19 Ἰδουηϑῃ ὁχ υΧΧ βυρρίονὶ 20 εἶπον 

866] δὶ 21 ὥσπερ εχ ΠΧΧ οοηϊοῖο 28 ἐχόμενοι (αὐτῶν) ὁχ ΧΧ βυρρ!]εἰ 
Μδῃζ. 24 στάχυες (οἱ λεπτοὶ χαὶ ἀνεμόφϑοροι τοὺς; ἑπτὰ στάχυας) οχ ΧΧ νἱὰ. 
Βυρρ!. 25 τὸ δααϊαϊ 28 μὲν (γὰρ) γΥ6] (οὖν) οοηϊοΐο 

26 544. εἴ. Οτίρ. δσοιμπϑηΐ. ἱῃ θη. Ρ. 44 ὁ ἐπὶ τοῖς ῥευστοῖς χαὶ ἀβεβαίοις πεποιϑὼς 

ᾧετο ἑστάναι... Ατγἰϑίοθυϊαπιη ἃρυά. Εμ8. Ῥτδορ. οὐ. 1110 8 9-- 12, 
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πίστις ὅδε ὃ χόσμος, ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχων --- δπότε 
δὲ ὁ χόσμος ἀρρεπής, ὃ δηυιουργὸς πῶς οὐ βέβαιος; ---, εἶτα μέντοι 

29] χαὶ οἱ ἀψευδέστατοι ἀάρτυρες ἱεροὶ χρησμοί: λέγεται γὰρ ἐχ προσώ- 

που τοῦ ϑεοῦ: ο,ῷὧὃς ἐγὼ ἕστηχα ἐχεῖ πρὸ τοῦ σὲ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν 

Χωρήβ“ (Εχοα. 11, 6). ἴσον τῷ | οὗτος ἐγὼ ὁ ἐμφανὴς καὶ ἐνταῦϑα ρ. 688 ΚΜ. 

ὧν ἐχεῖ τέ εἰμι χαὶ πανταχοῦ, πεπληρωχὼς τὰ πάντα, ἑστὼς ἐν ὁ 

ὁμοίῳ καὶ μένων, ἄτρεπτος ὥν, πρὶν ἣ σὲ ἥ τι τῶν ὄντων εἰς γένεσιν 

ἐλϑεῖν, ἐπὶ τῆς ἀκροτάτης χαὶ πρεσβυτάτης ἱδρυμένος δυνάμεως ἀρχῆς, 

ἀφ᾽ ἧς ἢ τῶν ὄντων γένεσι; ὥμβρησε χαὶ τὸ σοφίας ἐπλήυμυρε νᾶμα. 

222 ἐγὼ 1άρ εἰμι ,,6. ἐξαγαγὼν ἐχκ πέτρας ἀχροτόμου πηγὴν ὕδατος“ 10 

(θουι. 8, 15) ἐν ἑτέροις εἴρηται. μαρτυρεῖ δὲ χαὶ Μωυσῆς περὶ τοῦ 
ΑῚ ’ 3 - ’ -ἥ , ’ ᾿ν [4 ’ φ ἊΨ 

μὴ τρέπεσϑαι τὸ ϑεῖον φάσχων᾽ ,εἶδον τὸν τόπον οὗ εἰστήχει ὁ ϑεὸς 

τοῦ ᾿Ισραήλ΄ (Εχοα. 24,10), τὸ μὴ μεταβάλλειν διὰ τῆς στάσεως χαὶ 

298 ἱδρύσεως αἰνιττόμενος. (33.) ἀλλὰ γὰρ τοσαύτη περὶ τὸ θεῖόν ἐστιν 

ὑπερβολὴ τοῦ βεβαίου, ὥστε χαὶ ταῖς ἐπιλελεγμέναις φύσεσιν ἐχυρότη- 15 

τος, ὡς ἀρίστου χτήματος, μεταδίδωσιν. αὐτίχα γέ τοι τὴν πλήρη 

χαρίτων διαϑήχην ἕξαυτοῦ --- νόμος δ᾽ ἐστὶ χαὶ λόγος τῶν ὄντων ὁ 

πρεσβύτατος --- ὡς ἄν ἐπὶ βάσεως τῆς τοῦ διχαίου ψυχῆς ἄγαλμα 

ϑεοξιδὲς ἐδρύσεσϑαι παγίως φησίν, ἐπειδὰν λέγῃ τῷ Νῶε" στήσω τὴν 

224 διαϑήχην μο») πρὸς σέ“ (θη. 9,11). παρεμφαίνει δὲ καὶ δύο ἕτερα, Ὁ 

ἕν υὲν ὅτι τὸ δίχαιον ἀδιαφορεῖ διαϑήχης ϑεοῦ, ἕτερον δὲ ὅτι οἱ μὲν 

ἄλλοι χαρίζονται τὰ διαφέροντα τῶν λαμβανόντων, ὃ δὲ ϑεὸς οὐ μόνον 

ταῦτα, ἀλλὰ αὐτοὺς ἐχείνους ἑαυτοῖς" ἐυπὰὲ γὰρ ἐμοὶ δεδώρηται χαὶ 

ἔχαστον τῶν ὄντων ἑαυτῷ τὸ γὰρ στήσω τὴν διαϑήχην μου πρὸς 

2) σὲ“ ἴσον ἐστὶ τῷ ,,σοὶ δωρήστομαι.“ σπουδάζουσι δὲ χαὶ πάντες οἱ 25 

ϑεοφιλεῖς τὸν φιλοπραγμοσύνης γειμῶνα ἀποδιδράσχοντες, ἐν ᾧ σάλος 

χαὶ χλύδων ἀεὶ χυχᾶται, τοῖς τῆς ἀρετῆς εὐδίοις χαὶ ναυλοχωτάτοις 

920 ἐνορμίζεσθϑαι λιμέσιν. οὐχ ὁρᾶς, οἷα περὶ ᾿Αβραὰμ λέγεται τοῦ σοφοῦ, 

ὥς ἐστιν ,ἑστὼς ἐνώπιον χυρίου“ (6οῃ. 18, 22); πότε γὰρ εἰχὸς δύνα- 

σϑαι στῆναι διάνοιαν μηχέϑ᾽ ὡς ἐπὶ τρυτάνης ταλαντεύουσαν ἢ ὅτε ὃ0 

«----.--ὄ. --.- -.-.--.-.. ... ο΄’... 

1 ὁ δὲ α 4 ἕστηκα 5ογρδὶ: ἔστη χαὶ (8641. ι 6γ845.) Α, ἕστηχα καὶ γΥ 

ἐχεῖ βευρϑὶ: ἐκεῖσε α 4. ὃ ἐν Χωρὴβ εχ ΧΧ 5εγὶρβὶ: ἐγχωρεῖν Α 
ὅ οὗτος 50Γ|ρ81: οὕτως ἃ Τῶν Α ἢ τι Μδηρ.: ἐπὶ Α 8 ἱδρυμένος 
ΔΙίδηρ.: ὁρώμενος 9. ἐπλημμόρει σοπϊοίο 11 Μωσῆς α 18 μεταβάλλον οοηΐ. 
Μδῃσ. 16 γέ 5ετγρδὶ: δέ Α 18 ὡσὰν α ἐπιβάσεως Α 19 ἱδρύσεσϑαι 
Μδηρ.: ἱδρύσασϑαι ἃ 25. σοὶ (σὲ) σοηϊ. Μίδηρ. 26 πολυπραγμοσόνης δοηΐ. 

Μδηρ. 29 ὥς οοηϊ. δίδηρ.: ὅς ποτὲ ΕΑ εἰχὸς (μᾶλλον) οοηὶ. Μίδηξ. 
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ἀντιχρύς ἐστι ϑεοῦ, ὁρῶσά τε χαὶ ὁρωμένη; διχόϑεν γὰρ αὐτῇ τὸ 357 

ἀρρεπές, ἐχ μὲν τοῦ ὁρᾶν τὸν ἀσύγχριτον, ὅτι ὑπὸ τῶν ὁμοίων πρα- 

ἡμάτων οὐχ ἀνθέλχεται, ἐχ δὲ τοῦ ὁρᾶσϑαι, ὅτι ἣν ἀξίαν ἔχρινεν εἰς 

ὄψιν ὁ ἡγεμὼν τὴν ἑαυτοῦ (ἐλϑεῖν, τῷ) ἀρίστῳ μόνῳ προσεχλήρωσεν, 

6 αὐτῷ. καὶ δίωυσεϊ μέντοι ϑεοπρόπιον ἐχρήσθη τοιόνδε ,,σὺ αὐτοῦ 
στῆϑι μετ᾽ ἐμοῦ“ (ΒΠοαΐ. ὅ, 31), δι’ οὗ τὰ λεχϑέντα ἄμφω παρίστα- 

ται. τό τε μὴ χλίνεσθαι τὸν ἀστεῖον χαὶ ἣ τοῦ ὄντος περὶ παντα 

βεβαιότης. (84.) χαὶ γὰρ τῷ ὄντι τὸ τῷ ϑεῷ συνεγγίζον οἰχειοῦται 338 

χατὰ τὸ ἄτρεπτον αὐτοστατοῦν, χαὶ ἠρεμήσας ὁ νοῦς, ἡλίχον ἐστὶν 

Ρ. 089 Ν. ἀγαϑὸν ἠρεμία, σαφῶς ἔγνω χαὶ ϑαυμάσας αὐτῆς [ τὸ χάλλος ὑπέλαβεν, 

11 ὅτι ἡ ϑεῷ μόνῳ προσχεχλήρωται ἡ τῇ μεταξὺ φύσει ϑνητοῦ χαὶ αϑανᾶ- 

τοῦ γένους. φησὶ γοῦν" ,χαγὼ εἰστήχειν ἀνὰ μέσον χυρίου χαὶ ὑμῶν“ 329 

(Ὀϑαυί. 8,5). οὐχὶ τοῦτο δηλῶν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ἠρή- 

ρξιστη, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο βουλόμενος ἐμφῆναι, ὅτι ἢ τοῦ σοφοῦ διάνοια χει- 

16 μώνων μὲν χαὶ πολέμων ἀπαλλαγεῖσα, νηνέμῳ δὲ γαλήνῃ χαὶ βαϑείᾳ 

εἰρήνῃ χρωμένη χρείττων μέν ἐστιν ἀνθρώπου, ὃΞοῦ δὲ ἐλάττων. ὁ 280 

μὲν γὰρ ἀγελαῖος ανϑρώπειος νηῦς σείεται χαὶ χυχᾶται πρὸς τῶν ἐπι- 

τυχόντων, ὁ δ᾽ ἅτε μαχάριος χαὶ εὐδαίμων ἀμέτοχος χαχῶν" μεϑόριος 

δὲ ὁ ἀστεῖος, ὡς χυρίως εἰπεῖν μήτε ϑεὸν αὐτὸν εἶναι μήτε ἄνϑρωπον, 

50 ἀλλὰ τῶν ἄχρων ἐφαπτόμενον, ἀνθρωπότητι μὲν ϑνητοῦ γένους, ἀρετῇ 

δὲ ἀφϑάρτου. τούτῳ παραπλήσιόν ἐστι χαὶ τὸ χρησϑὲν λόγιον ἐπὶ τοῦ 231] 

μεγάλου ἱερέως. οὗταν“ γάρ φησιν ,κεἰσίῃ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, 

ἄνϑρωπος οὐχ ἔσται, ἕως ἄν ἐξέλθῃ“ ([μον. 16,117); εἰ δὲ μὴ γίνεται 

τότε ἄνϑρωπος, δῆλον ὅτι οὐδὲ ϑεός, ἀλλὰ λειτουργὸς ϑεοῦ, χατὰ μὲν 

25 τὸ ϑνητὸν γενέσει, χατὰ δὲ τὸ ἀϑάνατον οἰχειούμενος τῷ ἀγενήτῳ. 

τὴν ὃὲ μέσην τάξιν εἴληχεν, ἕως ἂν ἐξέλθῃ πάλιν εἰς τὰ τοῦ σώματος 382 

χαὶ τῆς σαρχὸς οἰχεῖα. χαὶ πέφυχεν οὕτως ἔχειν: ὅταν μὲν ἐξ ἔρωτος 

ϑείου χατασχεϑεὶς ὁ νοῦς, συντείνας ἑαυτὸν ἄχρι τῶν ἀδύτων, ὁρμῇ 

1 διγόϑεν ΜατγκΙΔπα: δειχϑέν Α 2 ἀνομοίων οοηΐ. Μδῃρ. 8 οὐχέτ᾽ σοῃίοΐο 
4( ἑαυτοῦ Μδηφ. (ΠΠ 656}. ἴπ ρ. Α): ἑαυτῶ Α ἐλϑεῖν τῷ δααϊαὶ ὅ αὖ- 

τῷ ἃ Μωσεῖ 9 αὐτοστατοῦν] αὐτῷ τῷ ἐστῶτι σοῃϊοΐο 
12 ἡμῶν Ποαβεῇ. 18. 11 ἐρήρειστο ν 160 χρείττω α 11 σείεται 
ΔΙδηρ.: ἵεται Λ, οἴεται Ποοϑοῆ. 18 ἅτε (50) Α: αὖ τεῖὺῦ χαὶ ΔΛ: τε χαὶ 

Μδηρ. 24 δῆλον δ᾽ ὅτι οὐδὲ ϑεός, τί ἄλλο ἣ λειτουργὸς ὁ. στ. οσοηίεἷο; ϑεοῦ, (δῆλον 
ὅτι μεϑόριος ἀνθρώπου χαὶ ϑεοῦ) οοὐΐ. Οὐμη (δ᾽ ὅτι Δηΐθ8) 25 ἀγεννήτω 

20 εἴληχεν, ἕως ΜΝίδῃγ.: εἰληχέναι ὡς 

22 864. οἷ. δα. ρΡ. 289,7 
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χαὶ σπουδῇ πάσῃ χρώμενος προέρχηται, ϑεοφορούμενος ἐπιλέλησται 

μὲν τῶν ἄλλων, ἐπιλέλησται δὲ χαὶ ἑαυτοῦ, μόνου (δὲν μέμνηται χαὶ 

ἐξήρτηται τοῦ δορυφορουμένου χαὶ ϑεραπευομένου, ᾧ τὰς ἱερὰς καὶ 

2838 ἀναφεῖς χαϑαγιάζων ἀρετὰς ἐχϑυμιᾷ. ἐπειδὰν δὲ στῇ (τὸ) ἐνθουσιῶ- 

δες χαὶ ὁ πολὺς ἵμερος χαλάσῃ, παλινδρομήσας ἀπὸ τῶν ϑείων ἄνϑρω- ὁ 

πος γίνεται, τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐντυχών, ἅπερ ἐν τοῖς προπυλαίοις ἐφή- 

984 ὄρευεν, ἵνα αὐτὸ μόνον ἐχχύψαντα ἔνδοϑεν ἐξαρπάσῃ. (30.) τὸν μὲν 

οὖν τέλειον οὔτε ϑεὸν οὔτε ἄνϑρωπον ἀναγράφει Μωυσῆς, ἀλλ᾽, ὡς ἔφην, 

μεϑόριον τῆς ἀγενήτου χαὶ φθαρτῆς φύσεως" τὸν δὲ προχόπτοντα πάλιν 

ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ ζώντων χαὶ τεϑνηχότων τάττει, ζῶντας μὲν χαλῶν 10 

τοὺς συμβιοῦντας φρονήσει, τεϑνηχότας δὲ τοὺς ἀφροσύνῃ χαίροντας. 

δϑῦ λέγεται γὰρ ἐπὶ ᾿Ααρὼν ὅτι, ἔστη ἀνὰ μέσον τῶν τεϑνηχότων (χαὶ 

τῶν ζώντων), χαὶ ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“ (Ναη). 16, 48). ὃ γὰρ προ- 

χύπτων οὔτε ἐν τοῖς τεθϑνηχόσι τὸν ἀρετῆς βίον ἐξετάζεται, πόϑον χαὶ 

ζῆλον ἔχων τοῦ χαλοῦ, οὐτε ἐν τοῖς [ μετὰ τῆς ἄχρας χαὶ τελείας ρ. 690 Ν. 

ζῶσιν εὐδαιμονίας --- ἔτι γὰρ πρὸς τὸ πέρας ἐνδεῖ ---, ἀλλ᾽ ἑχατέρων 16 

280 ἐφάπτεται. διὸ χαὶ χυρίως ἐπιλέγεται τὸ ,ἐχόπασεν ἢ ϑραῦσις“, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐπαύσατο" παύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν τελείων τὰ περιϑραύοντα χαὶ 

χαταχλῶντα χαὶ χαταγνύντα τὴν Ψυχήν, μειοῦται δὲ ἐπὶ τῶν προχοπτόν- 

των ὡς ἄν αὐτὸ μόνον ἀναχοπτόμενα χαὶ στελλόμενα. 30 

987 (386.) Τῆς οὖν στάσεως χαὶ ἱδρύσεως καὶ τῆς ἐν ταὐτῷ χατὰ 

τὸ ἀμετάβλητον χαὶ ἄτρεπτον εἰς ἀεὶ μονῆς πρῶτον μὲν ὑπαρχούσης 

περὶ τὸ ὄν, ἔπειτά δὲ περὶ τὸν τοῦ ὄντος λόγον, ὃν διαϑήχην ἐχάλεσε, 

τρίτον ὃξ περὶ τὸν σοφὸν καὶ τέταρτον περὶ τὸν προχόπτοντα, τί παθὼν 

ὃ φαῦλος χαὶ πάσαις ἀραῖς ἔνοχος νοῦς ὠήϑη μόνος ἴστασθαι δύνα- 26 

σϑαι, φορούμενος ὥσπερ ἐν χαταχλυσμῷ χαὶ χατασυρόμενος ταῖς τῶν 

ἐπιρρεόντων διὰ τοῦ νεχροφορουμένου σώματος δίναις ἐπαλλήλοις: 

288 οὔμην“ γάρ φησιν ρἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (6θη. 41, 17). 

4 εὐαγεῖς γ6}] ἐναγεῖς σοηΐ. Δδηρ,. χαθαγίζων οοηΐ. Μδηρ. ἐχϑύμια α 
τὸ δὰ. Μδησ. 4. ὅ ἐνθουσιώδης οοηΐ. ΗΟΘ56Ἐ. 6 προπυλέοις Α 
Ἴ αὐτὸ Ἠοοδοῆ.: αὐτῶ 8 Μωσῆς α ἔφην Μίδηρ.: ἔφη Α 9 ἀγεν- 
νήτου ἡ 12. 18 χαὶ τῶν ζώντων οχ ΧΧ ααὰ. Πορβαἢ. 10 γάρ (τὺ οοῃϊ. 

ΔΙδηρ. ἑχατέρων (τῶν ἄχρων) Ἤοοῃὶ. Μδηρ. (εἴ. ὃ 189) 20 ὡσὰν ἃ 

αὐτὸ ΠΙο656}}.: αὐτῶ 22 εἰσαεὶ Α μόνης Λ 21 δίναις Ποοεοῆ.: 
δειναῖς ἃ 28 ἐπὶ] παρὰ εοηϊεῖο, εἴ. ὃ 216. 26] 

9---Ι] οἵ, δά. ρ. 46,8. 
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λόγον δὲ συμβολικῶς ποταμὸν εἶναί φαμεν, ἐπειδὴ ἑἕχάτερος ἔξω τε 

φέρεται χαὶ ῥέων συντόνῳ χρῆται τῷ τάχει χαὶ τοτὲ μὲν εὐφορεῖ 

πλημμύραις ὃ μὲν ὕδατος, ὃ δὲ ῥημάτων χαὶ ὀνομάτων, τοτὲ δὲ ἄφο- 

ρεῖ χαλώμενος χαὶ συνίζων: χαὶ ὠφελοῦσι μέντοι ὁ μὲν ἄρδων τὰς ἀρού- 2389 

8. ρᾶς, ὃ δὲ τὰς τῶν φιληχόων ψυχᾶς, χαὶ ἔστιν ὅτε βλάπτουσι χυμήναντες, 

ὃ υὲν τὴν ὅμορον γῆν ἐπιχλύσας, ὃ δὲ ἀναχυχήσας χαὶ συγχέας τὸν τῶν 

οὐ προσεχόντων λογισμόν. οὗτος μὲν εἰχάζεται ποταμῷ. διττὴ 240 

δὲ λόγου φύσις, ἢ μὲν ἀμείνων, ἣ δὲ χείρων, ἀμείνων μὲν ἥ ὠφε- 

λοῦσα, χείρων δὲ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον ἢ βλάπτουσα. παραδείγματα δὲ 24! 

10 ἑχατέρας τοῖς δυναμένοις ὁρᾶν ἀνέϑηχε Μωύσῇς ἀριδηλότατα᾽ ,,ποτα- 

υὸς“ 1ὰρ φησι πορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον" ἐχεῖϑεν 

ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς“ (θη. 23, 10). χαλεῖ δὲ τὴν μὲν τοῦ 243 

ὄντος σοφίαν ᾿Εδέμ, ἧς ἑρμηνεία τρυφή, διότι, οἶμαι, ἐντρύφημα χαὶ 

ϑεοῦ σοφία καὶ σοφίας ϑεός, ἐπεὶ χαὶ ἐν ὕμνοις ἔδεται’ ,χατατρύφησον 

18 τοῦ χυρίου“ (841. 86, 4). χάτεισι δὲ ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τῆς σοφίας 

ποταμοῦ τρόπον ὃ ϑεῖος λόγος, ἵνα ἄρδῃ χαὶ ποτίζῃ τὰ ὀλύμπια χαὶ 

οὐράνια φιλαρέτων ψυχῶν βλαστήματα χαὶ φυτά, ὡσανεὶ παράδεισον. 

ὃ ὃξ ἱερὸς οὗτος λόγος ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς, λέγω δὲ εἰς 248 

τὰς τέσσαρας ἀρετὰς σχίζεται, ὧν ἐχάστη βασιλίς ἐστι’ τὸ γὰρ ἀφο- 

0 ρίζεσϑαι εἰς ἀρχὰς οὐ τοπιχοῖς ὅροις, ἀλλὰ βασιλείᾳ ἔοιχεν, ἵν᾽ ἐπιδείξας 

ρ. 691 Ν. τὰς ἀρετὰς εὐθὺς ἀποφήνῃ | χαὶ τὸν χρώμενον αὐταῖς σοφὸν βασιλέα, 

χεχειροτονημένον οὐ πρὸς ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀΨψευδοῦς χαὶ ἀδεχάστου 

χαὶ μόνης ἐλευθέρας φύσεως. λέγουσι γὰρ τῷ ᾿Δβραὰμ. οἱ χατιδόντες αὐτοῦ 344 

τὸ ἀστεῖον’ ,βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ εἴ σὺ ἐν ἡμῖν“ (66. 28, 6), δόγμα 

35 τιθέμενοι τοῖς περὶ φιλοσοφίαν διατρίβουσιν, ὅτι μόνος ὁ σοφὸς ἄρχων 

χαὶ βασιλεὺς καὶ ἣ ἀρετὴ ἀνυπεύϑυνος ἀρχή τε χαὶ βασιλεία. 

(91.) τοῦτον τὸν λόγον εἰχάσας ποταμῷ τις τῶν ἑταίρων Μωυσέως 210 

ἐν ὕμνοις εἶπεν. ,6 ποταμὸς τοῦ ϑεοῦ ἐπληρώϑη ὑδάτων“ {84}. 64, 

10). καίζ(τοι) τινὰ τῶν ἐπὶ γῆς ῥεόντων ἄλογον χυριολογεῖσθϑαι" ἀλλ᾽, 

80 ὡς ἔοιχε, πλήρη τοῦ σοφίας νάματος τὸν ϑεῖον λόγον διασυνίστησι, 

2 συντόνῳ Μίδηρ.: εὐτόνω Α τότε Α, ποτὲ οοηΐ. ΗΟΘΒΟ0ἢ. εὐφορεῖ Μδηρ.: 
ἐμφορεῖ Α ὃ τοτὲ ΒΥ ρ58ὶ: ὅτε Α, ποτὲ οοηΐ. Ηοσδβοἢ. Ἵ οὕτως σοηϊ. οἱ ροϑὶ 
εἰχάζεται Δ4ἀ. λόγος Μδηρ. 9 χατὰ τοὐναντίον ὁοοηΐεΐο 10 ἑχατέρας 
6Χχ Οδηϊδογ. 8. Ττίη. Μδηρ.: ἑχατέροις Α, ἑχατέρου οοπὶ. ΠΟΘ586Ἐ. 11 ἐχπορεῦεται 
ὁχ ΧΧ οοηΐοΐο 20 τοπικοῖς ὅροις ΗοΕ80ἢ.: τοπιχοὺς ὅρους ἃ ἵν 
ἵν᾽ ὅρους Ρ6Γ οτγογθ, αἱ νἱά., δηψ. 921 τὰς] τις οοηΐ. Μϑηζ. 28 μονῆς 

21 ἑτέρων Μωυσέος 29 τοι δααϊαϊ 
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μηδὲν ἔρημον χαὶ χενὸν ἑαυτοῦ μέρος ἔχοντα, (μᾶλλον) δέ, ὡς εἶπέ τις, 

ὅλον δι᾽ ὅλων ἀναχεόμενον χαὶ αἰρόμενον εἰς ὕψος διὰ τὴν συνεχῆ χαὶ 

946 ἐπάλληλον τῆς ἀεννάου πηγῆς ἐχείνης φοράν. ἔστι δὲ χαὶ ἕτερον ἄσμα 

τοιοῦτον" τὸ ὅρμημα τοῦ ποταμοῦ εὐφραίνει τὴν πόλιν τοῦ ϑεοῦ“ (ΒΔ ]1η. 

40, 8). ποίαν πόλιν; ἢ γὰρ νῦν οὖσα ἱερὰ πόλις, ἐν ἢ χαὶ ἅγιος νεώς ἐστι, 5 

μαχρὰν ὥσπερ ϑαλάττης χαὶ ποταμῶν συνῴχισται" ὡς δῆλον εἶναι, ὅτι τοῦ 

347 προφανοῦς ἕτερόν τι βούλεται δι᾽ ὑπονοιῶν παραστῆσαι. τῷ γὰρ ὄντι τοῦ 
’ [4 - ] “-- ,’ 

ϑείου λόγου ῥύμη κα ἃ αὶ χαὶ συνεχῶς μεϑ᾽ ὁρμῆς ἐν τάξει φερομένη 

248 πάντα διὰ πάντων ἀναχεῖ τε χαὶ εὐφραίνει. πόλιν γὰρ ϑεοῦ χαϑ᾿ ἕνα μὲν 

τρόπον τὸν χόσμον χαλεῖ, ὃς ὅλον τὸν χρατῇρα τοῦ ϑείου πόματος 10 

δεξάμενος (ἠχρατῦῶσατο χαὶ γανωϑεὶς ἀναφαιρέτου χαὶ ἀσβέστου τῆς 

εἰς ἅπαντα τὸν [ἐπὶ τὸν] αἰῶνα εὐφροσύνης ἐπέλαχε, χαϑ᾿ ἕτερον 

δὲ τὴν Ψυχὴν τοῦ σοφοῦ, ἡ λέγεται χαὶ ἐμπεριπατεῖν ὁ ϑεὸς ὡς ἐν 
πόλει’ οπεριπατήσω“ 1ὰρ φησιν ,ἐν ὑμῖν, χαὶ ἔσομαι [ἐν] ὑμῶν 

2349 ϑεός“ (1,ον. 20, 12). χαὶ ψυχῇ δ᾽ εὐδαίμονι τὸ ἱερώτατον ἔχπωμα 16 

προτεινούσῃ τὸν ξαυτῆς λογισμὸν τίς ἐπιχεῖ τοὺς ἱεροὺς χυάϑους τῆς 

πρὸς ἀλήθειαν εὐφροσόνης, ὅτι μὴ (6) οἰνοχόος τοῦ ϑεοῦ χαὶ συμπο- 
[4 ᾽ 4 [ « Ι 3 ) ν ν Ψ σίαργος λόγος, οὐ διαφέρων τοῦ πόματος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄχρατος ὦν, τὸ 

Ἰάνωμα, τὸ ἤδυσμα, ἢ ἀνάχυσις, ἢ εὐθυμία, τὸ χαρᾶς, τὸ εὐφροσύνης 

ἀμβρόσιον, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ποιητιχοῖς ὀνόμασι χρησώμεθα, φάρμαχον; 530 

280 (38.) ἢ ὃδὲ ϑεοῦ πόλις ὑπὸ Ἑβραίων “Ϊερουσαλὴμ χαλεῖται, ἧς μετα- 

ληφϑὲν τοὔνομα δρασίς ἐστιν εἰρήνης. ὥστε μὴ ζήτει τὴν τοῦ [ὄντος ρ. 692 Ν. 

πόλιν ἐν χλίμασι γῆς --- οὐ γὰρ ἐχ ξύλων ἣ λίϑων δεδημιούργηται ---- 

ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ ἀπολέμῳ χαὶ ὀξυδορχούσῃ (τέλος) προτεϑειμένῃ τὸν [δὲ] 

251] ϑεωρητιχὸν χαὶ εἰρηναῖον βίον. ἐπεὶ χαὶ τίνα σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον 25 

εὖροι τις ἄν οἶχον ἐν τοῖς οὖσι ϑεῷ ἢἣ φιλοθεάμονα διάνοιαν, πάνϑ᾽ 

352 δρᾶν ἐπειγομένην χαὶ μηδὲ ὄναρ στάσεως ἢ ταραχῆς ἐφιεμένην; ὑπηχεῖ 

1 μᾶλλον ΗΠ 68.0}.: Ιδοιηδ ἰῇ Α ὡς ἂν εἴποι τις σοηΐ. Μδηρ. 6 διῴ- 
χισται οοΟηΐ. δίδηρ. 8 ῥύμη Μδηρ.: ῥύμην Α ῥύμη συνεχὴς μεϑ᾽ ὁρμῆς 
χαὶ τάξεως φερομένη οοηὶΐ. Δίδηρ,. λ οἱ Ἰδουμᾶ ὑ-ᾶ 1{|. ἴῃ Α: ἐπαλλήλως νοὶ ἀπαύ- 

τως 6. ρ,. δ 40 μεϑ᾽ ὁρμῆς ἐν 5ογρ81: μεϑορμίσαι Α 9 ἀναχεῖ τε 
Μδηρ.: ἀναχεῖται Α γὰρ] δὲ Δδηρ. 10 πόματος Ηοθδοἢ.: πόταμος (581) Α 
11 Ἰαουηᾶ ὃ-αΑ Ἰ{{|., ἴα σατο Α: ἠκχρατίσατο γοἱὶ ἐνεφορήσατο οοῃΐοῖο, ἠρύσατο δΟηΪΐ. 
Ἠοοξοῇ. 12 ἐπὶ τὸν 46]. ΗΠ οΘ56ἢ. 18 χαὶ οἱ ἐν ἴογί. 860]. 14 ὑμῶν 5εγϊρεῖ: 
ἐν ὑμῖν ΛΔ, 804 εἴ. ΤΧΧ οἱ ρ. 902,10 16 προτεινούσῃ ΗοΘ860}.: προτείνουσι Α 
18. 15 ἄχρατον ὧν τὸ γάνωμα δοοηΐϊ. δίδηξ. 22 ὄντως Α 28 χλήμασι Α 

24 ὀξυδορχούσῃ 501ρ81: ὀξυδορχοῦσι Ἰδοῦ 5--- 6 ἰ. Α: τέλος (γ6] ἕν τέλος) 

ΒΌΡΡΙοΥὶΪ δὲ σὰπὰ Οδηϊδονγ. 8. Ττίη. 866]. Μδῃρ. 25 ἀξιώτερον γε] ἀξιοπρεπέ- 
στερον “Οηὶ. Μίαηρ. 21 ἐφιεμένην) ἐπῃσθϑημένην οοηΐ. Μίδῃρ. ὑπήχει Α 
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δέ μοι πάλιν τὸ εἰωϑὸς ἀφανῶς ἐνομιλεῖν πνεῦμα ἀόρατον χαί φησιν" 

ὦ οὗτος, ἔοιχας ἀνεπιστήμων εἶναι χαὶ μεγάλου χαὶ περιμαχήτου πραγ- 

ματος, ὅπερ ἀφϑόνως --- πολλὰ γὰρ χαὶ ἄλλα εὐχαίρως ὑφηγησάμην 

--- ἀναδιδάξω. ἴσϑι δή, (ὧν γενναῖε, ὅτι ϑεὸς μόνος ἢ ἀψευδεστάτη 288 

5 χαὶ πρὸς ἀλήϑειάν ἐστιν εἰρήνη, ἢ δὲ γενητὴ χαὶ φϑαρτὴ οὐσία πᾶσα 

συνεχὴς πόλεμος. χαὶ γὰρ ὁ μὲν ϑεὸς ἑχούσιον, ἀνάγχη δὲ ἥ οὐσία" 

ὃς ἄν οὖν ἰσχύσῃ πόλεμον μὲν χαὶ ἀνάγχην χαὶ γένεσιν χαὶ φϑορὰν 

χαταλιπεῖν, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς τὸ ἀγένητον, πρὸς τὸ ἄφϑαρτον, πρὸς 

τὸ ἐχούσιον, πρὸς εἰρήνην, λέγοιτ᾽ ἄν ἐνδίχως ἐνδιαίτημα καὶ πόλις 

10 εἶναι ϑεοῦ. μηδὲν οὖν διαφερέτω σοι ἣ ὅρασιν εἰρήνης ἣ ὅρασιν ϑεοῦ 354 

τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον ὀνομάζειν, ὅτι δὲ τῶν πολυωνύμων τοῦ ὄντος 

δυνάμεων οὐ ϑθιασώτης μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἔξαρχός ἐστιν εἰρήνης. 

(39.) καὶ ᾿Αβραὰμ μέντοι τῷ σοφῷ δώσειν φησὶ χλῆρον γῆς ἀπὸ δδῦ 

τοῦ ποταμοῦ (Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ) τοῦ μεγάλου Εὐφράτου “ 

16 (6θη. 10, 18), οὐ χώρας ἀποτομὴν μᾶλλον ἢ τὴν περὶ αὐτοὺς ἡμᾶς 

ἀμείνω μοῖραν. Αἰγύπτου μὲν γὰρ ἀπειχάζεται ποταμῷ τὸ ἡμέτερον 

σῶμα χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ κχαὶ δι’ αὐτοῦ ἐγγινόμενα πάϑη, τῷ δὲ 

Εὐφράτῃ (ψυχὴ) χαὶ τὰ φίαα ταύτῃ. δόγμα δὴ τίθεται βιω- 200 

φελέστατον χαὶ συνεχτιχώτατον, ὅτι ὁ σπουδαῖος χλῆρον ἔλαχε ψυχὴν 

50 χαὶ τὰς ψυχῆς ἀρετάς, ὥσπερ ὁ φαῦλος ἔμπαλιν σῶμα χαὶ τὰς σώμα- 

τος χαὶ διὰ σώματος χαχίας. τὸ δὲ ἀπὸ δύο δηλοῖ, ἕν μὲν τὸ σὺν 257 

ἐχείνῳ ἀφ᾽ οὗ λέγεται, ἕτερον δὲ (τὸν χωρὶς αὐτοῦ. ὅταν μὲν γὰρ 

λέγωμεν ἀπὸ πρωΐας ἄχρις ἑσπέρας (ὥρας) εἶναι δώδεχχ καὶ ἀπὸ 

νεομηνίας ἄχρι τριαχάδος ἡμέρας τριάχοντα, συγχατατάττομεν τήν τε 

Ρ. 693 Μ. πρώτην ὥραν χαὶ τὴν νεομηνίαν: ὅταν δέ τις ἀπὸ τῆς πόλεως φῇ 

45 τὸν ἀγρὸν ἀπέχειν σταδίους τρεῖς ἢ τέτταρας, δίχα τῆς πόλεως δήπου 

φησίν. ὥστε χαὶ νῦν τὸ ,ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου“ νομιστέον τὸ 268 

8 εὐχαίρως Δίδηρ.: ἀχαίρως ἃ 4 ὦ δαα!αὶ ὅ γεννητὴ Α πᾶσα] οὐ Ὁ 
8 ἀγέννητον α 9 ἂν Ρ6Γ θιγογθ οιη. Μίδηρ,. 11 ὅτι δὲ Α: ὅτι χαὶ οοηΐ. 
Ηοοβοἢ., ὅτι δὴ Μδηρ., διότι σοῃϊοὶο 12 ϑιασῶτις εἰ εἰρήνη Ἤσοῃίοίο (εἰρήνη ἴδῃ) 
Μδηρ.) 14 Αἰγύπτου --- ποταμοῦ διά. ΠοΘΒ6ἢ. 18 οὐ χώρας Πορβεὶ.: οὐχ 
δὁρᾶς Α 16 ἀμείνω] μηνύων οοηΐ. Μίδηξ. 17 αὐτοῦ Οὐμα (εἶ. Ἰΐπ. 31): 
αὐτὸ 18 Ψυχὴ δααϊάϊ, ἧ ψυχὴ 84. Ηοθ50}. 21] ἀπὸ δύο Μδηρ. (ηἶδὶ 
ᾳφυοα δύο ροϑὶ δηλοῖ ροηϊΐ, ἀπὸ δὴ 126}2611 8): αὐτὸ Α τὸ Μδηρ.: τῷ ἃ 
92) τὸ δααιαὶ 28 ὥρας δἀά. ἨοδΒβοἢ. 24 συγχατάττομεν Α 26 ρτγίυβ τὸ] 

τῷ οοπϊὶ. Μδηρ. 

-.-.-.--ο“σΠ΄“΄Π΄ὖἷἝἷἝἷἾἧ ͵. Θ .-....-. 

4--0 ὈΚ [ο]. 110τ ἐχ τοῦ περὶ τῶν ὀνείρων: μόνος ὅδε ἣ --- πόλεμος. 
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χωρὶς ἐχείνου παραλαμβανεσθϑαι" βούλεται γὰρ διοιχίσας ἡμᾶς τῶν 

σωματιχῶν, ἅπερ ἐν ῥύσει καὶ φϑορᾷ φϑειρομένῃ χαὶ φϑειρούσῃ ϑεω- 

ρξῖται, χλῆρον ψυχῆς λαβεῖν μετὰ τῶν ἀφϑάρτων χαὶ ἀφϑαρσίας ἀξίων 

ἀρετῶν. οὕτω μέντοι τὸ εἰχάσθαι ποταμῷ λόγον ἐπαινετὸν ἰχνηλα- 

τοῦντες εὑρήχαυεν. ὃ δὲ Ψψεχτὸς αὐτὸς ἄρα ἦν ὁ Αἰγύπτιος ποταμός, 5 

ἀνάγωγός τις χαὶ ἀμαϑής, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἄψυχος λόγος" οὗ χάριν χαὶ 

εἰς αἶμα μεταβάλλει (Εχοά. 7, 20), τρέφειν οὐ δυνάμενος --- ὁ γὰρ 

ἀπαιδευσίας λόγος οὐ πότιμος --- χαὶ εὐτοχεῖ μέντοι βατράχοις (ἔχοα. 

8, 6) ἀναίμοις χαὶ ἀψύχοις, χαινὸν χαὶ τραχὺν ἦχον, ἄλγημα ἀχοῆς, 

ἀπηχοῦσι. λέγεται δέ, ὅτι χαὶ οἱ ἐν αὐτῷ πάντες ἰχϑύες ἐφθάρησαν 10 

(ἔχοά. 1,391), οὗ συμβολιχῶς εἰσι τὰ νοήματα" ταῦτα γὰρ ἐννήχεται 

χαὶ ἐγγίνεται ὡς ἐν ποταμῷ τῷ λόγῳ, ζῴοις ἐοιχότα χαὶ Ψυχοῦντα 

αὐτόν: ἐν δὲ ἀπαιδεύτῳ λόγῳ τέϑνηχε τὰ ἐνθυμήματα: συνετὸν γὰρ 

οὐδὲν ἔστιν εὑρεῖν, ἀλλὰ χολῳῶν τινας ἀχόσμους χαὶ ἀμβτροεπεῖς, ὡς 

εἶπέ τις, φωνάς. 15 

(40.) Περὶ μὲν δὴ τούτων ἅλις. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον στάσιν χαὶ 
ποταμόν, ἀλλὰ χαὶ χείλη ποταμοῦ φαντασιωϑῆναι ὁμολογεῖ φάσχων" 

»Ὅ μην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (6θη. 41, 17). ἀναγχαῖον 

ἄν εἴη χαὶ περὶ χείλους τὰ χαίρια ὑπομνῆσαι. φαίνεται τοίνυν ἕνεχα 

δυεῖν τῶν ἀναγχαιοτάτων ἣ φύσις χείλη ζῴοις χαὶ μάλιστα ἀνθρώποις 20 

ἁρμόσασϑαι" ἑνὸς μὲν ἡσυχίας --- ἔρυμα γὰρ ταῦτα χαὶ φραγμὸς ὀχυ- 

ρώτατος φωνῆς ---, ἑτέρου δὲ ξρμηνείας" διὰ γὰρ τούτων τὸ τῶν λόγων 

νᾶμα φέρεται" συναχϑέντων μὲν γὰρ ἐπέχεται, φέρεσθαι δ᾽ ἀμήχανον 

μὴ διαστάντων. ἐχ δὲ τούτου γυμνάζει χαὶ συγχροτεῖ πρὸς ἄμφω, τὸ 

λέγειν χαὶ ἥσυχάζειν,͵ ἑχατέρου τὸν ἁρμόττοντα χαιρὸν παραφυλάττον- 25 

τας. οἷον ἀχοῆς ἀξιόν τι λέγεται; πρόσεχε μηδὲν ἐναντιούμενος ἐν 

ἡσυχίᾳ χατὰ τὸ Μωυσέως παραγγελμα, τὸ σιώπα χαὶ ἄχουε“ (Βοαΐ. 

91, Ὁ). τῶν γὰρ εἰς τὰς ἐριστιχὰς γνωσιμαχίας ἀφιχνουμένων οὐδ᾽ ἄν 

1 διοικήσας Α, διοιχισϑέντας σοῃϊοϊο 2 φορᾷ οοηϊ. Μίδηρ. φϑειρούσῃ Ηοα8ςἢ.: 
φϑείρουσα Α 8 ἀξιῶν Α 4. ὃ ἰχνηλατοῦντες Ἠοθϑςεἢ.: ὀχληλατοῦντες Α 
6 (καὶ) ὡς εοηϊεὶο (χαὶ) ἄψυχος οοηΐ. δηρ. 9 ἀνέμοις ἃ 
11 ἐννήχεται 8ογρ8ὶ: ἐνηχεῖται ἀ, ἐννηχεῖται Μδηρ. 12 ἐγγίνεται Ηοοδοῆ.: ἐγγε- 
νεῖται Α 14 χολῳφῶν Ηο680}.: χωλύων Α 19 χειλῶν εοῃΐ. 
Μδῃρ. ὑπομνῆσαι Μδηρ.: ὑπονοῆσαι Α 20 δυοῖν Υ 21. 22 ὀχυρότατος Α 
28 νᾶμα φέρεται Μδηρ.: ἀναφέρεται Α 25 χαὶ (τὸ) σοῃΐοὶο 21 Μωσέως Α 

14 Ηοω. 1]. Β 212. 
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εἷς χυρίως οὔτε λέγειν οὔτ᾽ ἀχούειν νομισϑείη, τῷ δὲ μέλλοντι πρὸς 

ἀλήθειαν κα αὶ α' ὠφέλιμον. πάλιν ὅταν ἴδῃς ἐν τοῖς τοῦ βίου πολέ- 36 

μοις χαὶ χαχοῖς τὴν ἕλεω τοῦ ϑεοῦ χεῖρα καὶ δύναμιν ὑπερέχουσαν 

Ρ. 694 ΜΝ. χαὶ προασπίζουσαν, ἠρέμησον. οὐ γὰρ δεῖται [ συμμαχίας ὃ βοηϑὸς 

δ οὗτος. ἔστι δὲ χαὶ. τούτου δεῖγμα τὸ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς χατα- 

χείμενον, τὸ ,οχύριος πολεμήσει ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσεσϑε“ 

(Εχοά. 14,14). ἐάν γε μὴν ἴδῃς τὰ γνήσια ἔγγονα χαὶ πρωτότοχα 800 

Αἰγύπτου φϑειρόμενα (ἔχοά. 11, 5), τὸ ἐπιθυμεῖν, τὸ ἥδεσθαι, τὸ λυ- 

πεῖσϑαι, τὸ φοβεῖσθαι, τὸ ἀδιχεῖν, τὸ ἀφραίνειν, τὸ ἀχολασταίνειν χαὶ 

10 ὅσα τούτων ἀδελφὰ χαὶ συγγενῆ, καταπλαγεὶς ἡσύχαζε, τὸ φοβερὸν τοῦ 

ϑεοῦ χρᾶάτος ὑποπτήξας. οὐ γὰρ γρύξει“ φησί ,χύων τῇ γλώσσῃ, 307 

οὐδ᾽ ἀπ’ ἀνθρώπου ἕως χτήνους“ (υἱ. 17), ἴσον τῷ οὔτε τὴν χυνώδη 
ἡλῶσσαν ὑλαχτοῦσάν τε χαὶ χράζουσαν οὔτε τὸν ἐν ἥμῖν ἄνθρωπον, 

γεμόνα νοῦν, οὔτε τὸ χτηνῶδες ϑρέωμα, τὴν αἴσϑησιν, προσήχει 

18 γαυριᾶν, ὅταν ἀναιρεθέντος τοῦ παρ᾽ ἡμᾶς ὅλον ἔξωϑεν τὸ συμμαχικὸν 

αὐτοχέλευστον ὑπερασπιοῦν ἦχῃ. (41.) πολλοὶ δὲ συμβαίνουσι χαιροὶ 268 

μὴ ἐφαρμόζοντες ἡσυχίᾳ, τὰς δὲ χαταλογάδην ῥήσεις ἐπιζητοῦντες" 

ὧν παλιν ἰδεῖν ἔστιν ἀναχείμενα ὑπομνήματα. πῶς; ἀγαϑοῦ τις γέγονεν 

ἀπροσδόχητος μετουσία; χαλὸν οὖν εὐχαριστῆσαι χαὶ τὸν ἐπιπέμψαντα 

20 ὑμνῆσαι. τί οὖν τὸ ἀγαθόν: τέθνηχε τὸ ἐπιτιθέμενον ἡμῖν πάϑος χαὶ 209 

πρηνὲς ἄταφον ἔρριπται; μὴ μέλλωμεν οὖν, ἀλλὰ (χορὸν) στησάμενοι τὴν 
ἱεροπρεπεστάτην ᾷἄδωμεν ὠδήν, παραχελευόμενοι λέγειν πᾶσιν: ηἄσωμεν 

τῷ χυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται’ ἵππον χαὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς 

ϑάλασσαν“ (χοά. 15, 1). ἀλλὰ γὰρ ἢ μὲν τοῦ πάθους φθορὰ χαὶ 870 

25 μετανάστασις ἀγαθόν, ἀλλ᾽ οὐ τέλειον ἀγαθόν: ἧ δὲ σοφίας εὕρεσις 

ὑπερβάλλον χαλόν: ἧς εὑρεθείσης ἅπας ὃ λεὼς οὐ χαϑ᾽ ὃν μέρος 

μουσιχῆς, ἀλλὰ χατὰ πάσας αὐτῆς τὰς ἁρμονίας χαὶ μελῳδίας ἄσεται. 
»τότες γάρ φησιν οὖσεν Ἰσραὴλ τὸ ἄσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος“ 27] 

2 Ἰδεοὺῃ 16--18 1{|. .: ἀχούειν τὸ ἡσυχάζειν 6 ΟἹ. ΒΌΡΡΙ6Ο (εἶ. Ουΐδ τοῦ. αΐγ. ΘΓ. 

δ 14) ὃ ὑπερμαχοῦσαν Ὀθη6 (οηὶ. Μαρ. (εἴ. ὃ 280) 4 ὑπερασπίζουσαν 

οοηΐ. Μδῃηρ. ὅ δεῖγμα τὸ 50γρ51: δείγματα Α ὅ. 6 χαταχείμενον Α: χαταχεί- 
μενα οἷον ΗοθδβΕ ., χείμενον οΟὨΐϊοΪο Ἴ γε 8ογρϑὶ: τ α 9 ἀφραίνειν 

Μδηζ.: εὐφραίνειν Α 11 γρυξὶ Α φησί Μδῃρ. : φασί α 12 τὸ α 
18 χράζουσαν δΒοΙρϑὶ: ἀράζουσαν Α, γρύζουσαν δσοηΐ. Μδηρ. 16 ὅλου οοπὶ. Μδηζ. 
11 γυϊζο δῃίθ τὰς ρυποίαμῃ ροποῦδηϊ; ἰάθο Μϑηρ. Ἰῃ. 18 ρμοϑὲ ὑπομνήματα ἴδου- 

δὴ δίδίυϊί 20 ὑμνῆσαι τὸ ἀγαϑόν. οἷον τέϑνηχε οοπὶ. Νίδηρ. 21 οὖν 
βογίρϑι : ὑμῖν Α, ἡμεῖς ΗοοΒοἢ., ὑμνεῖν οοπὶ. ΟΟδ ἢ χορὸν δἀὰ. Μδηξ. 
24 φϑορὰ Μδῃρς.: φορὰ Α 
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(Νυμ. 21, 11), λέγω δὲ ἐπὶ τῆς πάλαι μὲν χεχρυμμένης, ἀναζητηϑεί.- 

σης δὲ αὖϑι: χαὶ ἐπὶ πᾶσιν ἀνευρημένης βαϑείας τὴν φύσιν ἐπιστήμης, 

ἢ νόμος τὰς τῶν φιλοϑεαμόνων ἄρδειν λογικὰς ἐν Ψυχαῖς ἀρούρας. τί 

δέ: ὅταν συγχομίσωμεν τὸν γνήσιον διανοίας χαρπόν, οὐ παραγγέλλει 

ἡμῖν ὁ ἱερὸς λόγος ὥσπερ ἐν χαρτάλῳ (Βουΐ. 26, 2. 4) τῷ λογισμῷ 

τὰς ἀπαρχὰς τῆς εὐφορίας ὧν ἤνϑησεν, ὧν ἐβλάστησεν, ὧν ἐχαρποφύό- 

ρησεν ἣ ψυχὴ καλῶν, ἐπιδειχνυμένους ἀἄντιχρυς οὕτω ῥητορεύειν, τὰ 

εἰς τὸν τελεσφόρον ϑεὸν ἐγχώμια λέγοντας. ,ἐξεχάϑηρα τὰ ἅγια ἀπὸ 

τῆς οἰχίας μου“ (01α. 13) καὶ ἐταμιευσάμην [ ἐν τῷ τοῦ ϑεοῦ οἴχῳ, 

ταμίας χαὶ φύλαχας αὐτῶν ἐπιστήσας τοὺς ἀριστίνοην ἐπιλελεγμένου; 

πρὸς τὴν ἱερὰν νεωχορίαν. οὗτοι δέ εἰσι Λευῖται χαὶ προσήλυτοι χαὶ 

ὀρφανοὶ χαὶ χῆραι (1014.)}" οἱ μὲν ἱχέται, οἱ δὲ μετανάσται χαὶ πρόύσ- 

φύγες, οἱ δὲ ἀπωρφανισμένοι καὶ χεχηρευχόύτες γενέσεως, ϑεὸν δὲ τὸν 

τῆς Ψυχῆς ϑεραπευτρίδος ἄνδρα χαὶ πατέρα Ὁνήσιον ἐπιγεγραμμένοι. 

(42.) τοῦτον μὲν δὴ τὸν τρόπον χαὶ λέγειν χαὶ ἡσυχάζειν ἐμπρεπέστα- 

τον. τὸ δὲ ἐναντίον μεμελετήχασιν οἱ φαῦλοι" χαὶ γὰρ ἥσυχίας ἐπι- 

λήπτου χαὶ ἑρμηνείας ὑπαιτίου ζηλωταὶ γεγόνασιν, ἑχάτερον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

ἑαυτῶν τε χαὶ ἑτέρων συγχροτοῦντες. τὸ δὲ πλέον ἐστὶν αὐτοῖς τῆς 

ἀσχήσεως ἐν τῷ λέγειν ἃ μὴ δεῖ" τὸ γὰρ στόμα διανοίξαντες χαὶ 

ἐάσαντες ἀχαλίνωτον, χαϑάπερ ῥεῦμα ἀχατάσχετον, φέρεσθαι τὸν ἀχρι- 

τόμυϑον, ἢ φασιν οἱ ποιηταί, λόγον ἰᾶσι, μυρία τῶν ἀλυσιτελῶν 

προσεπισύροντα. τοιγαροῦν οἱ μὲν ἐπὶ συνηγορίαν ἡδονῆς χαὶ ἐπιϑυμίας 

χαὶ πάσης πλεοναζούσης ὁρμῆς ἐτράποντο, ἄλογον πάϑος ἐπιτειχίζοντες 

ἡγεμόνι λογισμῷ, (ἔτι δὲ) χαὶ ταῖς ἐριστικαῖς φιλονειχίαις (ἐπ)αποδυσά- 

μενοι συνεπλάχησαν, ἐλπίσαντες τὸ ὁρατικὸν πηρῶσαι γένος χαὶ 

χατὰ χρημνῶν χαὶ βαράθρων, ἐξ ὧν οὐδ᾽ ἄν ἕτι γένοιτο διαναστῆναι, 
δυνήσεσϑαι ῥῖψαι. ἔνιοι δὲ οὐ μόνον ἀντιπάλους ἑαυτοὺς τῆς ἀνθρωπίνης 

ἀπέφηναν ἀρετῆς, ἀλλὰ χαὶ τῆς ϑείας. ἐπὶ τοσοῦτον ἀπονοίας ἤλασαν. 

τοῦ μὲν οὖν φιλοπαϑοῦς ἔξαρχος ἀναγράφεται ϑιάσου τῆς Αἰγυπτίας 

----...ὕΨ.»....-ὄ... Ὁ ΠθὃῦθϑΠὉὍὖϑ ́  ́...ὄὦὁὀ"“ἷἰἸ-͵ὃἝὦἝἷἶὙ ͵..-......-. 

ὁ ἡ 

24, 25 ἐπαποδυσάμενοι Μαπρ.: ἀποδυσάμενοι Α 

Ρ. 605 Ν 
10 

18 

20 

Νίδηρ.: ἣν Α, ἧς Βοθ86}. ἐμφψύχους οοηὶϊ. Μδηρ. ὃ χαρτάλῳ δβοτγὶρβὶ: 
χαρτάλλω Αα 8 λέγοντας ΠοΘ56ἢ.: λέγοντες Α 10 φυλαχὰς ἃ 
12 ἱχέται Ποοβεῇ.: οἰχέται Α 14 ϑεραπευτρίδος ψυχῆς οοῃϊοΐο 18 (τῷ) ἑαυτῶν 

σΟὨΪ οἷο 21] ἢ Α  ἰᾶσι 8εγρ58ὶ: ἐῶσι 24 Ἰδοὰπὰ 5ὅ-Οα ||. Α: ἔτι δὲ δυρρ])ενὶ 

Ἰογ 5): πληρῶσαι α 26 βαράϑρων Μαιρ.: βάϑρων Α 

230. 21 οι. 11. Β 2416. 

20 πηρῶσαι Μαδηρ. (οἱ ἴδπι (οἴο- 
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χώρας ὁ βασιλεύς, Φαραώ: λέγεται γὰρ τῷ προφήτῃ ,ογἰδοὺ αὐτὸς 

ἐχπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, χαὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ χεῖλος 

τοῦ ποταυηῦ“ (Εχοά. 7,15) τοῦ υὲν γὰρ ἴδιον ἐπὶ τὴν φορὰν χαὶ 378 

ἀνάχυσιν ἀεὶ τοῦ ἀλόγου πάϑους ἐξιέναι" τοῦ ὃὲ σοφοῦ πολλῷ ῥέοντι τοῖς 

ὑπὲρ ἡδονῆς χαὶ ἐπιθυμίας λόγοις ὑπαντιάσαι οὐ τοῖς ποσίν, ἀλλὰ τῇ 

Ἰνώμῃ, βεβαίως καὶ ἀχλινῶς, ἐπὶ τοῦ ποταμίου χείλους, τοῦτο δέ 

ἐστιν ἐπὶ τοῦ στόματος χαὶ τῆς Ἰλώττης, ἅπερ ἦν ὄργανα λόγου" 

πατίως γὰρ ἐπιβὰς αὐτοῖς δυνήσεται τὰς συνηγορούσας τῷ παάϑει 

πιϑανότητας ἀνατρέψαι χαὶ χαταβαλεῖν. ὁ ὃξ τοῦ ὁρατιχοῦ γένους 319 

10 ἐχϑρὸς ὁ τοῦ Φαραὼ λαός ἐστιν, ὃς ἐπιτιϑέμενος χαὶ διώχων καὶ δου- 

[2 

λούμενος ἀρετὴν οὐχ ἐπαύσατο, ἕως χαχὰς ὧν διέϑηχε τὰς ἀμοιβὰς 

εὔρατο, πελάγει τῶν ἀδιχημάτων χαὶ τριχυμίαις, ἃς τὸ λυ(ττῶν πάϑος) 

Ρ. 696 Μ. ἀνήγειρε, χαταποντωϑείς, [ ὡς ὑπερβάλλουσαν ϑέᾳφν καὶ νίχην ἀναντα- 

Ἰώνιστον καὶ χαρὰν ἐλπίδος μείζονα τὸν χαιρὸν ἐνεγχεῖν ἐχεῖνον. διὸ 280 

16 λέγεται’ ,,εἶδεν ᾿Ισραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τεϑνηχότας παρὰ τὸ χεῖλος 

τῆς θαλάσσης“ (ἔχοά. 14, 30). μεγάλη γε ἢ ὑπέρμαχος χείρ, ἀναγ- 

χάζουσα παρὰ στόματι χαὶ χείλεσι χαὶ λόγῳ πίπτειν τοὺς τὰ ὄργανα 

ταῦτα χατὰ τῆς ἀληϑείας ἀχονησαμένους, ἵνα μὴ ὀδνείοις ἀλλὰ ἰδίοις 

ὅπλοις οἱ χαϑ᾽ δτέρων ἀναλαβόντες αὐτὰ ϑνήσχωσι. τρία δ᾽ εὐαγγελί- 381] 

0 ζεται τῇ ψυχῇ τὰ χάλλιστα, ἕν μὲν ἀπώλειαν Αἰγυπτιαχῶν παϑῶν, 

ἕτερον δὲ τὸ μὴ παρ᾽ ἑτέρῳ χωρίῳ, (ἀλλὰ) τῆς ἁλμυρᾶς καὶ πιχρᾶς 

πη 7) ὡς ἂν ϑαλάττης, χείλεσι, δι᾿ ὧν ὁ πολέμιος ἀρετῆς σοφιστὴς 

λόγος ἐξεχέχυτο, τελευταῖον δὲ τὴν ϑέαν τοῦ πτώματος. μηδὲν γὰρ 383 

ἀόρατον εἴη χαλόν, ἀλλὰ πρὸς κ' αὶ αὶ χαὶ λαμπρὸν ἥλιον ἄγοιτο χαὶ 

20 γὰρ τοὐναντίον εἰς βαθὺ σχότος χαὶ αὶ α' αὶ ἄξιον τὸ χαχόν. χαὶ τοῦτο 

μὲν μηδ᾽ ἐχ τύχης ἰδεῖν ποτε γένοιτο, τὸ δὲ ἀγαϑὸν μείζοσιν ὀφϑαλ- 

μοῖς ἀεὶ περιαϑροῖτο. τί δὲ οὕτως ἀγαϑόν, ὡς ζῆσαι τὰ χαλὰ χαὶ 

ἀποϑανεῖν τὰ φαῦλα; (43.) τρεῖς τοίνυν ἦσαν οἱ τὴν τῶν λόγων 388 

δεινότητα μέχρις οὐρανοῦ τείναντες. οὗτοι μελέτην κατὰ τῆς φύσεως, 

2 παρὰ) ἐπὶ σοῃϊοῖο ὁχ υΧΧ (εἶ, Ἰη. 6 οἱ θ6 εοηΐυϑ. ᾿ΐηρα. ὃ 29) ὅ ἅπερ Α 
λόγος Α 9 πιϑανότητος α 10 ἐπιτιϑέμενος Μδηρ.: ἐπιθέμενος ἃ 12 εὕρατο 
(ἐχομίσατο εοηϊοϊθῦδπι, ἐτίσατο οοηΐ. Μδηρ'., ἔτισε Π068ς}.) πελάγει Οοἢη: ἐστρατοπελά- 
γι 12 λυ, ἰχπι Ιδοὰῃδ 4---ὖ Ἰ1{|. Α.: λυττῶν πάϑος δυρρίον!, λυσσῶδες τῆς 
ψυχῆς Ἠοαβοῇ., ἄλογον πάϑος Μδηζ. 21 ἑτέρῳ χωρίῳ ἣ (ἀλλὰ βοτὶρ581) Μδηγ.: 
ἑτέρων χωρίων Α 22 πηγῆς) Ψυχῆς οοῃηϊείο 28 ἐξεχέχυτο βοτγίρδὶ: ἐξέ- 
χυτο α 24 Ἰδοὺπᾶ 8---10 11{|. Α: τὸ φῶς βυ0ρ)]. Ποαβοἢ., ἄσχιον φῶς οοπίοϊο 
20 ἰδουηὰ 0--ϑ8 1|. Α.: νυχτὸς ϑιρρὶ. Ηοδβοι., νύχτα [ογί. δυρρ). οἱ αἰώνιον ρτο ἄξιον 
ἰε.. νύχτα ἀχτέον οοπὶ, Μδηρ., νύχτα πεσεῖν ΟΟΠἢ 20 ἰδεῖν Οοἰο!θτῖι8: δεῖν Α 
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μᾶλλον δὲ χατὰ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἐμελέτησαν φάσχοντες, μόνον εἶναι 

τὸ αἰσϑητὸν χαὶ δρώμενον τοῦτο, οὔτε γενόμενόν ποτε οὔτ᾽ αὖϑις 

φϑαρησόμενον, ἀγένητον ὃξ χαὶ ἄφθαρτον, ἀνεπιτρόπευτον, ἀχυβέρνητον, 

284 ἀπροστασίαστον. εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἄλλα συνθέντες ἐπιχειρήματα, δόγμα 

ἀδόχιμον οἰχοδομοῦντες εἰς ὕψος οἷα πύργον ἐξῆραν. λέγεται γὰρ ὅτι ὅ 

»ἷν πᾶσα ἣ γῇ χεῖλος ἕν“ ((6ῃ. 11,1), συμφωνία τῶν τῆς ψυχῆς 

μερῶν πάντων ἀσύμφωνος ἐπὶ τῷ χινῇσαι τὸ συνεχτιχώτατον ἐν τοῖς 

280 οὖσιν, ἀρχήν. τοιγαροῦν ἐλπίσαντας αὐτοὺς εἰς οὐρανὸν ταῖς ἐπινοίαις 

ἀναδραμεῖσϑαι ἐπὶ χαϑαιρέσει τῆς αἰωνίηυ βασιλείας ἢ μεγάλη χαὶ 

. ἀχαϑαίρετος χαταβάλλει χείρ, χαὶ τὸ οἰχοδομηϑὲν δόγμα συνανατρέψασα. 10 

580 χέχληται δὲ ὃ τόπος ησύγχυσις“, οἰχεῖον ὄνομα τῷ χαινουργηϑέντι 
τολμήματι. τί γὰρ ἀναρχίας συγχυτιχώτερον; οὐχ οἰχίαι μὲν ἀνηγε- 

μόνευτοι προσχρουσμάτων γέμουσι χαὶ ταραχῆς; ἀβασίλευτοι δ᾽ ἐαϑεῖ- 
287 σαι πόλεις ὑπὸ ὀχλοχρατίας, ἐναντίου χαὶ μεγίστου, φϑείρονται; χαὶ 

χῶραι δὲ χαὶ ἔθνη χαὶ χλίματα γῆς, ὧν ἀρχαὶ κατελύϑησαν, οὐ παλαιὰς 15 

288 χαὶ μεγάλας εὐδαιμονίας ἀπέβαλον; χαὶ τί δεῖ [ τὰ ἀνθρώπινα λέγεσθαι; μ. 697 

οὐδὲ γὰρ αἱ ἄλλαι τῶν ζῴων ἀγέλαι, πτηνῶν, χερσαίων, ἐνύδρων, 

ἄνευ τινὸς ἀγελάρχου συνεστᾶσιν, ἀλλὰ ποθοῦσι χαὶ περιέπουσιν αἰεὶ 

τὸν οἰχεῖον ἡγεμόνα, ὡς μόνον ἀγαθῶν αἴτιον, οὗ χατὰ τὴν ἀπουσίαν 

289 σχεδάννυνται χαὶ διχφϑθείρονται. εἶτ᾽ οἰόμεϑα τοῖς μὲν περιγείοις, ἃ 20 

βραχυτάτη μοῖρα τοῦ παντός ἐστιν, ἀρχὴν μὲν ἀγαϑῶν, ἀναρχίαν δὲ 

χαχῶν εἶναι αἰτίαν, τὸν δὲ χόσμην οὐ διὰ τὴν τοῦ βασιλεύοντος ϑεοῦ 

290 προήγησιν εὐδαιμονίας τῆς ἄχρας πεπληρῶσϑαι; δίχην οὖν ἁρμόττουσαν οἷς 

ἐτίϑεντο διδόασι" φύραντες γὰρ τὸ ἱερὸν περὶ ᾧ « « ἀναρχίας φυρόμενοι 

ἐπεῖδον, συγχυϑέντες οὐ συγχέαντες. ἕως δὲ οὔπω τιμωρίαν δεδώχασιν, 25 

ὑπὸ φρενοβλαβείας φυσώμενοι τὴν μὲν τῶν ὅλων ἀρχὴν ἀνοσίοις λόγοις 

χαϑαιροῦσιν, αὑτοὺς δὲ ἄρχοντας χαὶ βασιλέας ἀναγράφουσι, τὸ ἀχα- 

ϑαίρετον τοῦ ϑεοῦ χράτος γενέσει τῇ ἀδιαστάτως ἀπολλυμένῃ χαὶ 

29] φϑειρομένῃ περιάπτοντες. (44.) ἐπιτραγῳδοῦντες γοῦν χαὶ ἐπιχομπά- 

ζοντες εἰώϑασιν οἱ χαταγέλαστοι λέγειν ταῦτα΄ ἡμεῖς οἱ ἡγεμόνες, 80 

8 ἀγέννητον ἃ δὲ] τε οοηΐ. ΟΟἤ Β΄ 10 καὶ 866]. Μδῃᾷ. 14 ἀπὸ 
ΡΟΓ οτγοσθ) δηρ. ὀχλοχρασίας Α ὀχλοχρατίας τῆς αἰτίας χαχῶν μεγίστων 
οοηϊςεΐο (εἶ. Ἰΐη. 21. 22) Ροβϑὶ μεγίστου Ἰασυηδι βίδίαϊ! οἱ χαχοῦ βυρρ). λίδης. 

15 χλήματα Α 16 καταλέγεσθαι οσοηΐϊοΐο 20 εἴτ᾽ Α 28 προστασίαν σοηϊοὶο 
Φ8, 24 οἷς ἐπετίθεντο τοὶ οἷς διετίϑεσαν σοηϊοὶο 24 ἱερὸν (δόγμα) παρὰ ἀναρχίας 
σοηΐ. Μδῃρ,. ροϑὲ περὶ ἰδουηδηλ βίδίιο φυρόμενοι ,6ὲχ αι.“ Μδησ.: 

φυρόμενον α 21 χαϑαίρουσιν αὐτοὺς Α 28 ἀδιαστάτως 586γρβὶ : ἀχαταστά- 

τως ἃ 29, 80 ἐπιχομπάξοντες ΜΙίδῃρ.: ἐπιστομίζοντες Α 
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ἡμεῖς οἱ δυναστεύοντες" ἐφ᾽ ἡμῖν δρμεῖ τὰ πάντα’ ἀγαϑῶν χαὶ τῶν 

ἐναντίων τίνες αἴτιοι (ὅτι μὴ) ἡμεῖς; τὸ (εὖ καὶ χαχῶς ἐργάσασϑαι 

τίσιν ὅτι μὴ ἡμῖν ἀψευδέστατα ἀνάχϑβιται;: φλυαροῦσι δὲ ἄλλως οἵ 

δυνάμεως ἀοράτου τὰ πάντα φάσχοντες ἐξῆφϑαι, ἣν πρυτανεύειν τῶν 

5 χατὰ τὸν χόσμον ἀνθρωπείων τε χαὶ ϑείων νομίζουσι. τοιαῦτα χατα- 3292 

λαζονευσάμενοι, ἐὰν μὲν ὥσπερ ἐχ μέϑης νήψαντες ἐν ἑαυτοῖς γένων- 

ται χαὶ τῆς παροινίας, ἣν παρῴνησαν, εἰς αἴσϑησιν ἐλθόντες αἰδεσϑῶσι 

χαὶ χαχίσωσιν ἑαυτοὺς ἐφ᾽ οἷς ὑπ᾽ ἀγνώμονος Ἰνώμης ἐξαμαρ- 

τάνειν προήχϑησαν, ἀχολαχεύτῳ χαὶ ἀδεχάστῳ χρησάμενοι συμβούλῳ 

10 μετανοίχ, τὴν ἤλξξω τοῦ ὄντος δύναμιν ἐξευμενισάμενοι παλινῳ- 

ὀίαις ἀντὶ βεβήλων ἱεραῖς, ἀμνηστίαν εὑρήσονται παντελῆ. ἐὰν δὲ 293 

ἀφηνιασταὶ χαὶ σχληραύχενες μέχρι τοῦ παντὸς γενόμενοι σχιρτῶσιν, ὡς 

αὐτόνομοι χαὶ ἐλεύϑεροι χαὶ ἑτέρων ἥγεμόνες ὄντες, ἀπαραιτήτῳ ἀναάγχῃ 

χαὶ ἀμειλίκτῳ τὴν ἑαυτῶν ἐν ἅπασι μιχροῖς τε χαὶ μεγάλοις οὐδένειαν 

15 αἰσϑήσονται. ὃ γὰρ ἐπιβεβηχὼς ἡνίοχος ὡς ἅρματι πτηνῷ τῷδε τῷ 294 

98 Μ. ἰ χόσμῳ χαλινὸν ἐμβαλὼν χαὶ τὸ χεχαλασμένον τῶν ἡνιῶν ὀπίσω βία 

τείνας χαὶ τοὺς χημοὺς ἐπισφίγξας, μάστιξι χαὶ χέντροις ἀναμνήσει τῆς 

δεσποτιχῆς ἐξουσίας, ἧς ἐπελάϑοντο διὰ τὸ χρηστὸν χαὶ ἥμερον τοῦ 

χρατοῦντος ὥσπερ οἱ χαχοὶ δοῦλοι. τὸ γὰρ τῶν δεσποτῶν ἐπιειχὲς εἰς 390 

20 ἀναρχίαν ἐχτρέποντες ἐπιμορφάζουσι τὸ ἀδέσποτον, μέχρις ἄν τὴν 

ῥοώδη τε χαὶ πολλὴν αὐτῶν νόσον, ἀντὶ φαρμάχων τὰς τιμωρίας προσ- 

φέρων, ὃ χεχτημένος ἐπισχῇ. διὸ λέγεται’ οψυχὴ ἄνομος ἣ διαστέλ- 2960 

λουσα τοῖς χείλεσι χαχοποιῇσαι ἣ χαλῶς ποιῆσαι" εἶθ᾽ ὕστερον ἐξαγορεύ- 

σει τὴν ἁμαρτίαν ἑαυτῆς“ ([μον. ὃ, 4). τί φῇς, ὦ γέμουσα ἀλαζονείας - 

25 οἶδας γάρ, τί ἐστι τὸ πρὸς ἀλήθειαν ἀγαθὸν ἣ καλὸν ἣ δίχαιον ἣ ὅσιον 

ἢ τίνα τίσιν ἐφαρμόττει; ἢ τούτων ἐπιστήμη τε χαὶ δύναμις ἀνάχειται 397 

1 ὁρμεῖ Μδηρ.: ὁρμᾶ Α 2 τινὲς Α Ἰδοῦμα ὅ---α |{|. 4: ὅτι μὴ βυρρ)]. Μδῃφ., 
τούτων Ηοθϑβεἢ. Ιδουμδ 4---ὅ [1π|. Α: εὖ χαὶ ΒΌρρ])ονΐ (εὖ ἢ ΠΟΘ80Ἐ.) 
“ παροινίας ἣν παρῴνησαν ὁχ αὶ.“ εἰ Οδηίδον. 5. Ττῖη. δδηρ.: παρανοίας ἣν παρη- 
γόμησαν ἡ 8 χαχίσωσιν 861ρ81]: χαχιῶσιν ἑαυτοῖς Α 9 προήχϑησαν 
δΜίδῃρ.: προσήχϑησαν ἡ 10 μετανοίᾳ ϑηρ.: μετανοίας Α 11 βεβήλων 
(λόγων) οοηϊ. Μἴδηξ. ἀμνηστείαν ἃ 11 κημοὺς Μδηῃρ.: κόσμους Α 

μαστίξει α 19 εἰς Α: ὡς Πθσοαβεῇ. 20 ἐχτρέποντος 2] ἑρπη- 
νώδη οοηΐϊ. Μδηρ. 20 χαλοποιῆσαι ΗΟΘΒ0. χαλῶς ποιῆσαι οχ ΧΧ 

ΒΟΥ 081: χαχῶς ποιῆσαι Α, -χαχοποιῇσαι Ποοδοἢ. 28. 2ῶ4 ἐξαγορεῦσαι δσοηϊ. Μδηρ. 

20 χαχὸν Υ 20 τινὰ τισὶν αὶ 

1ὃ εἴ. Ρ]αἰοηΐβ Ῥηδθαάγαμ τ᾿. 246 Ε. 

ῬμΙοηΐδ οροτα τοὶ. ΠῚ. 20 
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μόνῳ ϑεῷ, καὶ εἴ τις αὐτῷ φίλος. μάρτυς δὲ χαὶ χρησμός, ἐν ᾧ 

λέγεται: ,ἐγὼ ἀποχτενῶ χαὶ ζῆν ποιήσω: πατάξω χἀγὼ ἰάσομαι“ 

898 (θοαί. 82, 39). ἀλλὰ γὰρ οὐδὲ ἐπιπόλαιον ἔσχεν ἢ δοχησίσοφος ψυχὴ 

τὴν τῶν ὑπὲρ ἑαυτὴν ὀνείρωξιν, ἀλλ᾽ οὕτως ἢ δυστυχὴς ἐξηνεμώϑη, 

ὡς καὶ ἐνώμοτον γενέσϑαι περὶ τοῦ βεβαίως καὶ παγίως ταῦϑ᾽ ἑστάναι. ὅ 

899 ἃ ψευδῶς ὑπέλαβεν. ἐὰν οὖν τὸ παλμῶδες χαὶ παφλάζον τοῦ νοσή- 

μάτος ἄρξηται χαλᾶν, τὰ τῆς ὑγείας ἐμπυρεύματα χατ᾽ ὀλίγον ἐχζω- 

πυρούμενα βιάσεται τὸ μὲν πρῶτον ἐξαγορεῦσαι τὸ ἁμάρτημα, τὸ δ᾽ 

ἐστὶ χαχίσαι ἑαυτήν, εἶτα πρὸς βωμοῖς ἱχέτιν γενέσϑαι, ποτνιωμένην 

λιταῖς χαὶ εὐχαῖς χαὶ ϑυσίαις, (αἷς) ἀμνηστίας μόναις ἐπιλαχεῖν ἔστιν. 10 

800 (45.) Ἑξῆς δ᾽ ἂν τις εἰχότως ἐπαπορήσειε, τί δή ποτε τὸν 

ἐν Αἰγύπτῳ ποταμὸν μόνον ἀνέγραψεν ἔχοντα χείλη, τὸν δ᾽ Εὐφράτην 

ἥ τινὰ τῶν ἄλλων ἱερῶν ποταμῶν οὐχέτι. ὅπου μὲν γάρ φησι" στήσῃ 

συναντῶν αὐτῷ παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ“ (Εχοά. ἴ,15) « « κ«. 
801 χαΐτοι τινὲς ἴσως ἐπιχλευάζοντες ἐροῦσι, μὴ δεῖν τὰ τοιαῦτα εἰς τὰς 18 

ζητήσεις εἰσάγειν" γλισχρολογίαν γὰρ μᾶλλον ἢ ὠφέλειάν τινα ἐμφαίνειν. 

ἐγὼ δὲ τὰ τοιαῦτα ἡδυσμάτων τρόπον παρηρτύσϑαι ταῖς ἱεραῖς ἀνα- 

γραφαῖς βελτιώσεως ἕνεχα τῶν ἐντυγχανόντων ὑπολαμβάνω: καὶ οὐδε- 

μίαν τῶν ζητούντων χαταγνωστέον εὑρεσιλογίαν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ ζητοῖεν, 

802 ἔμπαλιν ἀργίαν. οὐδὲ γὰρ περὶ ποταμῶν ἐστιν ἱστορίας ἣ παροῦσα Ὃ 

σπουδή, περὶ δὲ βίων [ τῶν εἰχαζομένων ποταμίοις ῥεύμασιν, ἐναντιου- μ. 69: 

μένων ἀλλήλοις. ὁ μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου βίος ἐν ἔργοις, ἐν λόγοις 

δὲ ὁ τοῦ φαύλου θεωρεῖται. λόγος δὲ γλώττῃ καὶ στόματι χαὶ χείλεσι 

χαὶ τοῖς «. Ὁ α, 

8 ἐνώμοτον Οοἰθ] ΘΓ] 8: ἐνομότερον ἃ 6 ἃ ψευδῶς Οοἰοϊοτίυβ: ἀψευδῶς Α 
10 αἷς δααϊαὶ ἀμνηστίαις μόνης Υ ἔτι σοὶ. δηρ. 11 ἐξ 

ἧς Α 14 παρὰ] εἴ. δὰ ρ. 08,2 Ιδοιηδηι βίδίυϊ, βοαυθοδίυγ ὅπου δὲ, ἐπὶ 
4}}} 5. 8. Ἰοςεὶ 20 ἱστορία οσοῃϊοΐο 28 λόγοι εοηΐ. Μδῃρ. χείλεσι Μδηξ.: 
χείλη Α, χείλει ΠΟ6Β86ἢ. 24 δαμοίαί Α τὸ τέλος λείπει. δοαυθηγ ἷῃ Α [Γ68 

᾿ἴμοᾶθ νϑδοῦδο ([0]. 4567), ἰθπὶ ἀπο [0]18 νδοδ ὨΌΠΘΓ8 οΔγθῃ δ. 
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